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َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإلَى  ُسْبَحانَ  ُِ ِمىْن نَياِ َاىا اْلَمْسىِجدِ  الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ ُِ ِلُاِرَيى ُِ  اأَلْقَصى  الَّىِذي َباَرْنَاىا َحْولَى ُهىَو  ِإاَّى
  (1السَِّميُع الَبِصيُر )

  سورة اإلسراء مقدمة

ش   معظمها عن  موضوعات منية , وهي  بدأ ب سبيح اهلل و ا هي بحمده ; و ضم -سورة اإلسراء  -السورة  هذه
عل  العقيدة ; إل  شىيء مىن القصىن عىن  القائمة العقيدة ; وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وندابِ

بليس و نريم نان باي إسرائيل ي علق بالمسجد األقص  الذي   اهلل لإلاسان . إليِ اإلسراء . وطرف من قصة ندم وا 

القوم ماىِ  وموقف العاصر البارز في نيان السورة ومحور موضوعا ها األصيل هو شخن الرسول ] ن [ ولنن
واسى قبال القىوم لىِ . واسى طرادا بهىذه  , إليىِ في منة . وهو القرنن الذي جاء بىِ , وطبيعىة هىذا القىرنن , ومىا يهىدي

ل  المااسبة إل  طبيعة الرسالة والرسل , ام ياز الرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية وما ي بعهىا  وا 
ل   قرير ال بعة الفردية في الهدى والضالل االع قادي , وال بعة المنذبين من هالك فىي السىلوك  الجماعية بها . وا 

الرسىل بال بشىير الاىاس , فيرسىل إلىيهم  إلى  -سبحااِ  -العملي في محيط المج مع . . نل ذلك بعد أن يعذر اهلل 
  .( فصيال وال حذير والبيان وال فصيل )ونل شيء فصلااه

سىبحان الىذي أسىرى بعبىده لىيال ) في سياق السىورة  ازيىِ اهلل و سىبيحِ وحمىده وشىنر نالئىِ . ففىي مطلعهىا  وي نرر
ذريىة المىنماين ب وحيىد اهلل يىذنرهم بىماهم مىن  إسرائيل من المسجد الحرام إل  المسجد األقص  . . .(وفي أمر باي

ذنىر دعىاوي المشىرنين عىن ا لهىة يعقىه بقولىِ  )سىبحااِ و عىال  عمىا  وعاىد مىع اىو) )إاىِ نىان عبىدا شىنورا(. .
ن مىن شىيء إال يسىبح بحمىده ولنىن , نبيىرا يقولىون علىوا  ال  سىبح لىِ السىماوات السىبع واألرن ومىن فىيهن , وا 

ويقولون سىبحان رباىا إن نىان ):القىرنن ي لى  علىيهم  فقهون  سبيحهم(. . وفي حناية قىول بعىن أهىل الن ىاه حىين
فىي الملىك , ولىم  شىريكهلل الىذي لىم ي خىذ ولىدا , ولىم ينىن له الحمىد وعد رباا لمفعوال(. . و خى م السىورة با يىة )وقىل

  الذل , ونبره  نبيرا(. من ينن لِ ولي

  أشواط م  ابعة . في ق السورة لك الموضوعات الماوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بياا , يمضي سيا في

إلى  المسىجد األقصى   الحىرام الشوط األول باإلشارة إل  اإلسراء  )سبحان الىذي أسىرى بعبىده لىيال مىن المسىجد يبدأ
وبمااسىبة المسىىجد األقصى  يىذنر ن ىىاه  . .(نيا اىىا الىذي بارناىا حولىِ(مع النشىىف عىن حنمىة اإلسىىراء )لاريىِ مىن

فسادهم مع إاذارهم بثالثة  انبة , من موس  وما قض  فيِ لباي إسرائيل وهالك و شريد مر ين , بسبه طغيااهم وا 
ن عجىول  اإلاسىان يهىدي لل ىي هىي أقىوم , بيامىا -القىرنن  -عىداا(. . ثىم يقىرر أن الن ىاه األخيىر  عد م ورابعة )وا 



ال بعىة الجماعيىة فىي  وقاعىدة , والضىالل ماىدفع ال يملىك زمىام اافعاال ىِ . ويقىرر قاعىدة ال بعىة الفرديىة فىي الهىدى
  ال صرفات والسلوك .

والسىلوك فيىِ , ويشىدها إلى   العمىل الشوط الثااي بقاعىدة ال وحيىد , ليقىيم عليهىا الباىاء االج مىاعي نلىِ ونداه ويبدأ
  . إليِ هذا المحور الذي ال يقوم بااء الحياة إال مس ادا

وعىىن البعىى   , اهلل بة الباىىات والشىىرناء إلىى فىىي الشىىوط الثالىى  عىىن أوهىىام الوثايىىة الجاهليىىة حىىول اسىى وي حىىد 
ويىممر المىنماين أن يقولىوا قىوال نخىر ,  [ ن واس بعادهم لوقوعِ , وعن اس قبالهم للقرنن و قىوال هم على  الرسىول ]

  وي نلموا بال ي هي أحسن .

ق علىيهم الهىالك فحى , األولىون الشىوط الرابىع يبىين لمىاذا لىم يرسىل اهلل محمىدا ] ن [ بىالخوارق فقىد نىذه بهىا وفىي
هلل فىىي رنيىىا الرسىىول ] ن [ و نىىذيبهم وطغيىىااهم .  إاىىذارهم ا باعىىا لسىىاة اهلل ; نمىىا ي اىىاول موقىىف المشىىرنين مىىن

عالاِ أاِ سينون حربا عل  ذرية ندم . يجيء هذا الطرف من  قصة ويجيء في هذا السياق طرف من إبليس , وا 
 رنين . ويعقىه عليىِ ب خويىف البشىر مىن عىذاه اهلل ,لعوامىل الضىالل الىذي يبىدو مىن المشى نشىف القصىة نماىِ

أاىاس بممىامهم  فمىن  نىل باعمة اهلل عليهم في  نريم اإلاسىان , ومىا يا ظىر الطىائعين والعصىاة يىوم اىدعو و ذنيرهم
نىىان فىىي هىىذه أعمىى  فهىىو فىىي ا خىىرة أعمىى   ومىىن أو ىىي ن ابىىِ بيمياىىِ فمولئىىك يقىىرنون ن ىىابهم وال يظلمىىون ف ىىيال .

  .وأضل سبيال 

ومحاولىة إخراجىِ  إليىِ الشوط األخير نيد المشرنين للرسول ] ن [ ومحاولة ف ا ِ عن بعن مىا أاىزل ويس عرن
بهم الهالك الذي حل بالقرى من قبلهم حين  لحل -ولم يخرج هو مهاجرا بممر اهلل  -من منة . ولو أخرجوه قسرا 

يقىِ يقىرأ قرناىِ ويصىلي صىال ِ , ويىدعو اهلل ن [ أن يمضىي فىي طر  ] أخرجت رسىلها أو ق لى هم . ويىممر الرسىول
مجىىيء الحىىق وزهىىوق الباطىىل , ويعقىىه بىىمن هىىذا القىىرنن الىىذي أرادوا ف ا ىىِ عىىن  ويعلىىن أن يحسىىن مدخلىىِ ومخرجىىِ

  .(قليال شفاء وهدى للمنماين , بياما اإلاسان قليل العلم )وما أو ي م من العلم إال فيِ بعضِ

عجاز  ويس مر المالئنىة , ويق رحىون  اىزول ه . بياما هىم يطلبىون خىوارق ماديىة , ويطلبىونفي الحدي  عن القرنن وا 
خاللهىا  فجيىرا أ أو أن يفجىر لهىم مىن  األاهىار أن ينون للرسول بيت من زخرف أو جاة من اخيل وعاىه , يفجىر

ق رحىات يىم يهم بن ىاه مىادي معىِ يقرأواىِ . . . إلى  نخىر هىذه الم ثىم األرن يابوعا . أو أن يرق  هو فىي السىماء
 وطبيعة ال طله الهدى واالق ااع . ويرد عل  هذا نلِ بماِ خارج عن وظيفة الرسول , والمنابرة ال ي يمليها العات

نلهىا بىماهم لىو نىااوا يملنىون  االق راحىات الرسالة , وينىل األمىر إلى  اهلل . ويى هنم على  أولئىك الىذين يق رحىون هىذه
خوفىا مىن اإلافىاق أ وقىد نىان حسىبهم أن يس شىعروا أن  ألمسىنوها - على  سىع ها وعىدم افادهىا -خزائن رحمة اهلل 

اسى فزوه  الىذين الم عا ىين ميمانا يات الخارقة قد جاء بها موس  من قبل فلم  ند إلى وأن النون وما فيِ يسبح هلل ,
  من األرن , فمخذهم اهلل بالعذاه والانال .



الرسىول على  القىوم زماىا  ليقىرأه ِ . القىرنن الىذي اىزل مفرقىاالسىورة بالحىدي  عىن القىرنن والحىق األصىيل فيى و ا هىي
اسى جابة حيىة واقعيىة عمليىة . والىذي ي لقىاه الىذين أو ىوا  لىِ طىويال بمااسىبا ِ ومق ضىيا ِ , ولي ىمثروا بىِ ويسى جيبوا

 لىِ ولىم ينىنإل  حىد البنىاء والسىجود . ويخى م السىورة بحمىد اهلل الىذي لىم ي خىذ ولىدا  وال مثر العلم من قبلِ بالخشوع

  شريك في الملك ولم ينن لِ ولي من الذل . نما بدأها ب سبيحِ و ازيهِ .

  حادثة اإلسراء 1األول  الدرس

فىىي منىىة إلىى   الحىىرام اإلسىىراء مىىن المسىىجد -إذ ناا ىا فىىي ليلىىة واحىىدة  -ومعهىىا قصىىة المعىىراج  -اإلسىىراء  وقصىة
العل  وسدرة الما ه  , وذلىك العىالم  السماوات إل  المسجد األقص  في بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس

روايات ش   ; وثار حولهىا جىدل نثيىر . وال يىزال إلى  اليىوم يثىور  فيها الغيبي المجهول لاا . . هذه القصة جاءت
.  

وروى عىن الابىي ] ن  - وهىو الظىاهر -اخ لف في المنان الذي أسرى ماِ , فقيل هو المسجد الحىرام بعياىِ  وقد
إذ أ ىىااي جبريىىل عليىىِ السىىالم بىىالبراق " .  واليقظىىان اىىا أاىىا فىىي المسىىجد فىىي الحجىىر عاىىد البيىىت بىىين الاىىائم[ " بي

طاله . والمراد بالمسجد الحرام الحرم إلحاط ِ بالمسجد وال باسىِ بىِ .  أبي وقيل أسري بِ من دار أم هاايء بات
  الحرم نلِ مسجد .:عباس وعن ابن

القصة عل  أم هاا   وقن م هاايء بعد صالة العشاء فمسري بِ ورجع من ليل ِ ,أاِ نان اائما في بيت أ وروى
ف شىبثت أم هىاا  ء بثوبىِ , فقىال " مالىك   "  , المسىجد ء وقال " مثل لي الابيون فصليت بهم " ثم قام ليخرج إل 

ن نذبواي " . فخىرج فجلىس إليىِ أبىو جهىل , . أخبر هم قالت أخش  أن ينذبك قومك إن فىمخبره رسىول اهلل  قال " وا 
يىده  وواضىع اإلسراء فقال أبو جهل يا معشر باي نعه ابن لني هلم . فحدثهم , فمن بين مصىفق بحدي  ] ن [

انىىارا ; وار ىىد اىىاس ممىىن نىىان نمىىن بىىِ ; وسىىع  رجىىال إلىى  أبىىي  -رضىىي اهلل عاىىِ  - بنىىر علىى  رأسىىِ  عجبىىا وا 
صىدق . قالوا ف صىدقِ فىي أن يىم ي فىي الشىام  لقىد ال ذلىكفقال أوقال ذلك   قالوا اعىم . قال فماىا أشىهد لىئن نىان قى

قىال اعم أاىا أصىدقِ بمبعىد مىن ذلىك . أصىدقِ بخبىر السىماء أ  ? يصىبح فىي ليلىة واحىدة ثىم يرجىع إلى  منىة قبىل أن
وصىف المسىجد , فجلى  لىِ , فطفىق ياظىر  يىِمىن سىافر إلى  بيىت المقىدس فطلبىوا إل مىاهم فسمي الصىديق . ونىان

وأحوالهىىا ;  جمالهىىا فقالوا أمىىا الاعىىت فقىىد أصىىاه . فقالوا أخبراىىا عىىن عيراىىا . فىىمخبرهم بعىىدد لهىىم , وياع ىىِ إليىىِ
لمراقبىة مقىدم  -ذلىك اليىوم احىو الثايىة  يشى دون وقال  قدم يوم نىذا مىع طلىوع الشىمس يقىدمها جمىل أورق . فخرجىوا

عيىر قىد أقبلىت يقىدمها جمىل أورق , قىد شىرقت . فقىال نخر وهىذه واهلل ال الشىمس فقىال قائىل ماهم هىذه واهلل -العيىر 
  . المقدس ثم لم ينماوا أ . . وفي الليلة ذا ها نان العروج بِ إل  السماء من بيت . . محمد نما قال

قالىت واهلل مىا فقىد  أاهىا -رضىي اهلل عاهىا  -فىي أن اإلسىراء نىان فىي اليقظىة أم فىي الماىام . فعىن عائشىة  واخ لىف
رنيىا رنهىا . وفىي أخبىار أخىرى أاىِ نىان  الماىام بروحِ . وعن الحسن نىان فىيجسد رسول اهلل ] ن [ ولنن عرج 

  لم يبرد ح   عاد إليِ . - والسالم عليِ الصالة -بروحِ وجسمِ , وأن فراشِ 



فلمىا نىان فىي  المسىجد مىن مجمىوع الروايىات أن رسىول اهلل ] ن [  ىرك فراشىِ فىي بيىت أم هىاا  ء إلى  والىراجح
  قبل أن يبرد . فراشِ اائم واليقظان أسري بِ وعرج . ثم عاد إل الحجر عاد البيت بين ال

هذه الواقعة المنندة فىي  طبيعة أااا ال ارى محال لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديما والذي يثور حديثا حول عل 
 ام أو رنية فيفي الما رنياأو بالجسم , وبين أن  نوا بالرو) حياة الرسول ] ن [ والمسافة بين اإلسراء والمعراج

شيئا ونواها نشفا و جلية  الواقعة المسافة بين هذه الحاالت نلها ليست بعيدة ; وال  غير من طبيعة هذه . . اليقظة
قصيرة . . والذين يدرنون شيئا مىن طبيعىة القىدرة  خاطفة للرسول ] ن [ عن أمناة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة

 في الواقعية شيئا . فممام القىدرة اإللهيىة   سىاوى جميىع األعمىال ال ىي  بىدو نيس غربو  اإللهية ومن طبيعة الابوة ال

لىى   صىىوره م فاو ىىة السىىهولة والصىىعوبة , حسىىه مىىا فىىي ومىىا رنه .  اع ىىاده اظىىر اإلاسىىان وبالقيىىاس إلىى  قدر ىىِ وا 
بيعىة الابىوة فهىي إلى  قىدرة اهلل . أمىا ط بالقيىاس والمع اد المرئىي فىي عىالم البشىر لىيس هىو الحنىم فىي  قىدير األمىور

وهىىذه ال جليىىة لمنىىان بعيىىد , أو عىىالم بعيىىد ;  -عىىادة لبقيىىة البشىىر  أو علىى  غيىىر قيىىاس -ا صىىال بىىالمع األعلىى  
 أبىو معلومة أو مجهولة ليست أغره من اال صال بالمع األعل  وال لقي عاِ . وقىد صىدق بوسيلة والوصول إليِ

وطبيع هىىا فيقىىول إاي  بسىىاط ها بة المسىى هولة عاىىد القىىوم إلىى وهىىو يىىرد المسىىملة المسىى غر  -رضىىي اهلل عاىىِ  -بنىىر 
  ألصدقِ بمبعد من ذلك . أصدقِ بخير السماء أ

في قصة العير وصىف ها  يومئذ بمااسبة هذه الواقعة و بين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه -يالحظ  ومما
مىن  نىذيه القىوم لىِ بسىبه غرابىة الواقعىة .  - عاهىا رضىي اهلل -أن الرسول ] ن [ لم يسمع ل خىوف أم هىاا  ء 

الذي وقع لِ , جعل ِ يصار) القوم بما رأى نائاا مىا نىان رأيهىم فيىِ  والحق فمن ثقة الرسول بالحق الذي جاء بِ ,
ن [  ] الرسىول فعال , وا خذها بعضهم مادة للسخرية وال شنيك . ولنن هذا نلِ لم ينىن ليقعىد بعضهم . وقد ار د

ال يخشىون وقعىِ فىي افىوس  بالحق الحق الذي نمن بِ . . وفي هذا مثل ألصحاه الدعوة أن يجهرواعن الجهر ب
  واالس حسان , إذا  عارضت مع نلمة الحق  قال . الرض  الااس , وال ي ملقون بِ القوم , وال ي حسسون مواضع

فىي طلىه الخىوارق  القىوم إلحا)يالحظ أن الرسول ] ن [ لم ي خذ من الواقعة معجزة ل صديق رسال ِ , مع  نذلك
الىدعوة ال  ع مىد على  الخىوارق , إامىا  هىذه ذلىك أن -وقد قامت البياىة عاىدهم على  صىدق اإلسىراء على  األقىل  -

الفطىرة القويمىة , الم فقىة مىع المىدارك بعىد  صىحيحها و قويمهىا .  مىن  ع مد عل  طبيعة الدعوة وماهاجها المسى مد
 اقعة ااشئا عن اع ماده عليها فىي شىيء مىن رسىال ِ . إامىا نىان جهىرا بالحقيقىةن [ بالو  ] فلم ينن جهر الرسول

  لِ لمجرد أاها حقيقة  المس يقاة

  امخذ في الدرس األول عل  وجِ ال فصيل  وا ن

لاريىِ مىن نيا اىا إاىِ  , حولىِ سبحان الذي أسرى بعبده لىيال مىن المسىجد الحىرام إلى  المسىجد األقصى  الىذي بارناىا)
  ع البصير(. .هو السمي



بىين العبىد والىره فىي ذلىك  صىلة السورة ب سبيح اهلل , أليق حرنة افسية   سق مع جو اإلسراء اللطيف , وأليق  بدأ
  األفق الوضيء .

ال ىي لىم يبلغهىا بشىر  الىدرجات صفة العبودية  )أسرى بعبده(ل قريرها و ونيدها في مقام اإلسراء والعروج إل  و ذنر
بمقام األلوهية , نما ال بسا في العقائد المسيحية بعد  , هذه الصفة , وال يل بس مقام العبودية; وذلك ني ال  اس  

مولىده ووفا ىِ , وبسىبه ا يىات ال ىي أعطيىت لىِ , فا خىذها بعضىهم سىببا  البىس عيسى  عليىِ السىالم , بسىبه مىا
للىذات  و ازيههىا بسىاط ها واصىاع ها العبوديىة ومقىام األلوهيىة . . وبىذلك  بقى  للعقيىدة اإلسىالمية مقىام للخلىط بىين

  اإللهية عن نل شبهة من شرك أو مشابهة , من قريه أو من بعيد .

يىان على   السىياقولنا . ذنىره من السرى السير لىيال . فنلمة)أسىرى( حمل معهىا زمااهىا . وال  ح ىاج إلى  واإلسراء
فيلقي ظىل الليىل السىانن ,  -القرنن النريم  عل  طريقة -لل ظليل وال صوير (ليال الليل )سبحان الذي أسرى بعبده

  الساجي عل  الافس , وهي   مل  حرنة اإلسراء اللطيفة و  ابعها . جوه ويخيم

بىىين عقائىىد ال وحيىىد   ىىربط مىىن المسىجد الحىىرام إلىى  المسىىجد األقصىى  رحلىىة مخ ىىارة مىىن اللطيىىف الخبيىر , والرحلىة
سىماعيل عليهمىا السىالم , الابيىين ] ن [ و ىربط بىين األمىانن المقدسىة  خىا م إلى  محمىد النبرى من لدن إبىراهيم وا 

الرحلىة العجيبىة إعىالن وراثىة الرسىول األخيىر لمقدسىات الرسىل قبلىِ ,  بهىذه لىديااات ال وحيىد جميعىا . ونمامىا أريىد
 الزمىان حىدود على  هىذه المقدسىات , وار بىاط رسىال ِ بهىا جميعىا . فهىي رحلىة  رمىز إلى  أبعىد مىن رسىال ِ واشى مال

من المعىااي القريبىة ال ىي   نشىف  أنبر والمنان ; و شمل نمادا ونفاقا أوسع من الزمان والمنان ; و  ضمن معااي
  عاها للاظرة األول  .

عليِ . وهو ظل لىم  فائضة المسجد األقص  بماِ )الذي بارناا حولِ(وصف يرسم البرنة حافة بالمسجد , ووصف
  دقائق ال عبير القرناي العجيه . من . أو بارناا فيِ . وذلكينن ليلقيِ  عبير مباشر مثل بارنااه 

األقصى  فىي البرهىة  والمسىجد نيىة صىاحب ها نيىات  )لاريىِ مىن نيا اا(والاقلىة العجيبىة بىين المسىجد الحىرام واإلسىراء
ح القلىه ونيفي هىا . . نيىة مىن نيىات اهلل ,  فى  صىور ها الىوجيزة ال ى  لىم يبىرد فيهىا فىراو الرسىول ] ن [ أيىا نااىت

عىىىن الطاقىىىات المخبىىىوءة فىىىي نيىىىان هىىىذا المخلىىىوق البشىىىري ,  و نشىىىف علىىى  نفىىىاق عجيبىىىة فىىىي هىىىذا الوجىىىود ;
بهىا السى قبال فىين القىدرة فىي أشىخان المخ ىارين مىن هىذا الجىاس , الىذي نرمىِ  ي هيىم واالس عدادات اللداية ال ي

يسمع ويرى نل  . .(البصير . )إاِ هو السميععل  نثير من خلقِ , وأودع فيِ هذه األسرار اللطيفة .  وفضلِ اهلل
  . واألسرار ما لطف ودق , وخفي عل  األسماع واألبصار من اللطائف

صىيغة ال قريىر مىن اهلل   إلى  ي اقل في نية االف  ا) من صيغة ال سبيح هلل  سبحان الذي أسىرى بعبىده لىيال والسياق
وفقىا لىىدقائق الىىدالالت ال عبيريىىة بميىىزان دقيىىق (البصىىير يع)لاريىِ مىىن نيا اىىا(إل  صىىيغة الوصىىف هلل  )إاىِ هىىو السىىم

ذات اهلل سىىبحااِ . و قريىىر القصىىد مىىن اإلسىىراء يجىىيء ماىىِ  عىىال  اصىىا .  إلىى  حسىىاس . فال سىىبيح ير فىىع موجهىىا



 ا يىة يجيء في صورة الخبىر الثابىت لذا ىِ اإللهيىة . و ج مىع هىذه الصىيل المخ لفىة فىي والبصر والوصف بالسمع

  ندي دالال ها بدقة ناملة .الواحدة ل 

فسادات لباي إسرائيل 8 - 2الثااي  الدرس   او) وموس  وا 

األقص  هىو طىرف الرحلىة  والمسجد اإلسراء نية من نيات اهلل . وهو اقلة عجيبة بالقياس إل  مملوف البشر . هذا
ماهىا . فسىيرة موسى  وباىي  باي إسرائيل ثم أخرجهىا اهلل . والمسجد األقص  هو قله األرن المقدسة ال ي أسناها

  من سياق السورة في ا يات ال الية  المااسه إسرائيل  جيء هاا في منااها

مع او) إاِ نان عبدا  حملاا موس  الن اه وجعلااه هدى لباي إسرائيل أال   خذوا من دواي ونيال ; ذرية من ن ياا
ر ين ول علن علوا نبيرا . فمذا جاء وعد أوالهما م األرن شنورا . وقضياا إل  باي إسرائيل في الن اه ل فسدن في

 شىديد فجاسىوا خىالل الىديار , ونىان وعىدا مفعىوال . ثىم ردداىا لنىم النىرة علىيهم , بىمس بعثاىا علىينم عبىادا لاىا أولىي

ن وأمىدداانم فلهىا . فىمذا جىاء وعىد  أسىم م بىمموال وباىين , وجعلاىانم أنثىر افيىرا . إن أحسىا م أحسىا م ألافسىنم , وا 
ولي بروا ما علوا   بيرا . عس  ربنم أن يىرحمنم ,  , مرة خرة ليسونوا وجوهنم , وليدخلوا المسجد نما دخلوه أولا 

ن عد م عداا , وجعلاا جهام   حصيرا . . للنافرين وا 

اهايىة باىي إسىرائيل ال ىي    ضىمن الحلقة من سيرة باي إسرائيل ال  ذنر في القرنن إال في هىذه السىورة . وهىي وهذه
  بين مصارع األمم وفشو الفساد فيها , وفاقا المباشرة اروا إليها ; ودالت دول هم بها . و نشف عن العالقةص

 
 

يَّىَة َمىْن َحَمْلَاىا َمىَع ُاىو)  2ِمن ُدواِىي َوِنىياًل ) َ  َِّخُذواْ  ُموَس  اْلِنَ اَه َوَجَعْلَااُه ُهًدى لَِّبِاي ِإْسَراِئيَل َأالَّ  َونَ ْيَاا ُِ إِ  ( ُذرِّ َنىاَن  اَّى
َ ْيِن َولَىَ ْعُلنَّ ُعلُىو اً  اْلِن َىاهِ  ( َوَقَضْيَاا ِإَل  َبِاي ِإْسَراِئيَل ِفىي3َعْبدًا َشُنورًا ) فَىِمَذا َجىاء  (4) َنِبيىراً  َل ُْفِسىُدنَّ ِفىي اأَلْرِن َمىرَّ

  (5) ُسوْا ِخاَلَل الدَِّياِر َوَناَن َوْعدًا مَّْفُعوالً َبْمس  َشِديد  َفَجا ُأْوِلي َوْعُد ُأوالُهَما َبَعْثَاا َعَلْيُنْم ِعَبادًا لََّاا

لقريىة جعىل إفسىاد الم ىرفين فيهىا  الهىالك اهلل ال ىي سى ذنر بعىد قليىل فىي السىورة ذا هىا . وذلىك أاىِ إذا قىدر اهلل لسىاة
  سببا لهالنها و دميرها .

إسىرائيل و ىذنير لهىم  لباىي يِ من إاىذاروما اش مل عل -ال وراة  -الحدي  في هذه الحلقة بذنر ن اه موس   ويبدأ
حملىىوا معىىِ فىىي السىىفياة , ولىىم يحمىىل معىىِ إال  الىىذين العبىىد الشىىنور , ونبىىائهم األولىىين -اىىو)  -بجىىدهم األنبىىر 

  المنماون 

حملاىا مىع اىو) إاىِ نىان  مىن ون ياا موس  الن اه وجعلااه هىدى لباىي إسىرائيل أال   خىذوا مىن دواىي ونىيال ; ذريىة)
  (. .عبدا شنورا



وذلىك أال يعىذه اهلل قومىا  . قليىل اإلاذار وهذا ال ذنير مصداق لوعد اهلل الذي ي ضماِ سياق السورة نذلك بعىد ذلك
  ح   يبع  إليهم رسوال ياذرهم ويذنرهم .

ونىيال(فال يع مىدوا  دواىي ان عل  القصد األول من إي اء موس  الن اه  )هدى لباي إسرائيل أال   خىذوا مىن وقد
الهىدى , وهىذا هىو اإليمىان . فمىا نمىن وال اه ىدى مىن  هو   اهلل وحده , وال لي جهوا إال إل  اهلل وحده . فهذاإال عل

  ا خذ من دون اهلل ونيال .

فىي األرن .  األول خىاطبهم باسىم نبىائهم الىذين حملهىم مىع اىو) , وهىم خالصىة البشىرية على  عهىد الرسىول ولقىد
العبىد الشىنور , وليىردهم إلى  هىذا الاسىه  اىو) اهلل  بىائهم األولىين , مىع خاطبهم بهذا الاسه ليىذنرهم باسى خالن

  المنمن العريق .

برازهىا اوحا بالعبودية لهذا المعاى  ولمعاى  نخىر , هىو  اسىيق صىفة الرسىل المخ ىارين ووصف وقىد وصىف بهىا  . وا 
  وسياقها . السورة محمدا ] ن [ من قبل . عل  طريقة ال ااسق القرناية في جو

مىن  ىدميرهم بسىبه  علىيهم ذلىك الن ىاه الىذي ن ىاه اهلل لموسى  لينىون هىدى لباىي إسىرائيل , أخبىرهم بمىا قضىاه فىي
أفعالهم . وأاذرهم بمثلِ نما عادوا إلى  اإلفسىاد  من إفسادهم في األرن . و نرار هذا ال دمير مر ين ل نرر أسبابِ

  ال ي ال   خلف  الجارية في األرن ,  صديقا لساة اهلل

  قضياا إل  باي إسرائيل في الن اه ل فسدن في األرن مر ين ول علن علوا نبيرا(. .و )

ال أاىِ قضىاء  ; مىللهم القضاء إخبار مىن اهلل  عىال  بمىا سىينون مىاهم , حسىه مىا وقىع فىي علمىِ اإللهىي مىن وهذا
ال يىممر بالفحشىاء(إاما  على  أحىد )قىل إن اهلل باإلفسىاد قهري علىيهم ,  اشىم عاىِ أفعىالهم . فىاهلل سىبحااِ ال يقضىي

ن نان بالقياس إل  علم -بالقياس إل  علم اهلل  -نائن . فما سينون  هو يعلم اهلل ما سينون علمِ بما  نائن , وا 

  لم ينن بعد , ولم ينشف عاِ الس ار . البشر

م سىيعلون فىي وأاهى , مىر ين قض  اهلل لباي إسرائيل في الن ىاه الىذي ن ىاه لموسى  أاهىم سيفسىدون فىي األرن ولقد
لإلفسىاد سىلط علىيهم مىن عبىاده مىن يقهىرهم  وسىيلة األرن المقدسىة ويسىيطرون . ونلمىا ار فعىوا فا خىذوا االر فىاع

  ويس بيح حرما هم ويدمرهم  دميرا 

  ونان وعدا مفعوال(. , فمذا جاء وعد أوالهما بعثاا علينم عبادا لاا أولي بمس شديد فجاسوا خالل الديار)

فيبعى  اهلل علىيهم  . فيهىا   يعلون في األرن المقدسىة , ويصىبح لهىم فيهىا قىوة وسىلطان , فيفسىدونهي األول فهذه
ويروحىون فيهىا ويغىدون باسى ه ار ,  , الىديار عبىادا مىن عبىاده أولىي بىمس شىديد , وأولىي بطىو وقىوة , يسى بيحون

  مفعوال(ال يخلف وال ينذه . وعدا ويطمون ما فيها ومن فيها بال  هيه )ونان



 
 
ْن َأَسىْمُ ْم  أِلَاُفِسىُنمْ  ( ِإْن َأْحَسىاُ ْم َأْحَسىاُ مْ 6َوَجَعْلَاىاُنْم َأْنثَىَر َاِفيىرًا ) َوَباِىينَ  َرَدْدَاا َلُنُم اْلَنرََّة َعلَىْيِهْم َوَأْمىَدْدَااُنم بِىَمْمَوال   ُثمَّ  َواِ 

لَ ُوُجوَهُنْم َوِلَيْدخُ  ِلَيُسوُنواْ  َفَلَها َفِمَذا َجاء َوْعُد ا ِخَرةِ  ( َعَسى  7َوِلُيَ بِّىُروْا َمىا َعلَىْوْا َ ْ ِبيىرًا ) َمىرَّة   ُلوْا اْلَمْسىِجَد َنَمىا َدَخلُىوُه َأوَّ
ْن ُعد ُّْم ُعْدَاا َوَجَعْلَاا َجَهاََّم ِلْلَناِفِرينَ  َيْرَحَمُنمْ  َربُُّنْم َأن   (8) َحِصيراً  َواِ 

وأفىادوا مىن الىبالء  أحىوالهم رجعىوا إلى  ربهىم , وأصىلحواإذا ذاق باىو إسىرائيل ويىالت الغلىه والقهىر والىذل ; ف ح ى 
هىم ا خىرون وأفسىدوا فىي األرن , أدال اهلل  فطغىوا المسلط علىيهم . وح ى  إذا اسى عل  الفىا حون وغىر هم قىو هم ,

 مىن المسى نبرين )ثم ردداىا لنىم النىرة علىيهم وأمىدداانم بىمموال وباىين للمس ضىعفين للمغلوبين من الغالبين , ومنن

  أنثر افيرا(. . جعلاانمو 

    نرر القصة من جديد أ ثم

  :والجزاء أن ي م السياق بقية الابوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل وقبل

ن أسم م فلها(. .)   إن أحسا م أحسا م ألافسنم وا 

ثمىاره وا ائجىِ . و جعىل  نىلب ال ىي ال   غيىر فىي الىدايا وفىي ا خىرة ; وال ىي  جعىل عمىل اإلاسىان نلىِ لىِ , القاعدة
اإلاسىان مسىنوال عىن افسىِ , إن شىاء أحسىن إليهىا ,  و جعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل , ماِ  ا ج , وبِ   نيف ;

ن شاء أساء , ال يلومن إال   حين يحق عليِ الجزاء . افسِ وا 

   قررت القاعدة مض  السياق ينمل الابوءة الصادقة  فمذا

  ما علوا   بيرا(. . ولي بروا ليسونوا وجوهنم , وليدخلوا المسجد نما دخلوه أول مرة ,فمذا جاء وعد ا خرة )

قبىل  )ل فسىدن فىي  مىن السىياق مىا يقىع مىن باىي إسىرائيل بعىد النىرة مىن إفسىاد فىي األرن , ان فىاء بىذنره ويحىذف
وجىوهنم بمىا ير نبواىِ معهىم  ا خرة ليسونوا وعد األرن مر ين(ويثبت ما يسلطِ عليهم في المرة ا خرة  فمذا جاء

ذالل .   فىىين مىىن انىىال يمىىع الافىىوس باإلسىىاءة ح ىى  علىى  الوجىىوه , أو بمىىا يجبهىىون بىىِ وجىىوههم مىىن مسىىاءة وا 
 بها  )وليىدخلوا المسىجد نمىا دخلىوه أول مرة(ويىدمرون مىا يغلبىون عليىِ مىن مىال ويس هياون ويس بيحون المقدسات

شىيء , والىذي ال يبقىي  نىل صورة للدمار الشامل النامل الذي يطغ  عل  ولي بروا ما علوا   بيرا(. . وهي) وديار
  عل  شيء .

سلط عليهم من شردهم فىي  ثم صدقت الابوءة ووقع الوعد , فسلط اهلل عل  باي إسرائيل من قهرهم أول مرة , ولقد
  األرن , ودمر مملن هم فيها  دميرا .



يزيىد فىي العبىرة شىيئا .  ال لى  باىي إسىرائيل , ألن الىان عليهىايان القرنن عل  جاسية هنالء الذين سىلطهم ع وال
  . المقصود والعبرة هي المطلوبة هاا . وبيان ساة اهلل في الخلق هو

للرحمىة  )عسى  ربنىم أن  طريقىا السىياق على  الابىوءة الصىادقة والوعىد المفعىول , بىمن هىذا الىدمار قىد ينىون ويعقه
  يرحمنم(إن أفد م ماِ عبرة .

نإذ فمما   عداا(. . عد م ا عاد باو إسرائيل إل  فساد في األرن فالجزاء حاضر والساة ماضية  )وا 

إل  اإلفساد فسلط علىيهم  عادوا عادوا إل  اإلفساد فسلط اهلل عليهم المسلمين فمخرجوهم من الجزيرة نلها . ثم ولقد
يىوم إلى  اإلفسىاد فىي صىورة "إسىرائيل" ه لىر" ولقىد عىادوا ال" عبادا نخرين , ح   نان العصر الحدي  فسلط عليهم

 الويالت . وليسلطن اهلل عليهم من يسىومهم سىوء العىذاه ,  صىديقا لوعىد اهلل األرن ال ي أذاقت العره أصحاه

ن غدا لااظره قريه أ , القاطع   وفاقا لسا ِ ال ي ال   خلف . . وا 

  :مشانلة المفسدين من السياق ا ية بمصير النافرين في ا خرة لما بياِ وبين مصير ويخ م

  أحد . عاها وجعلاا جهام للنافرين حصيرا(. .  حصرهم فال يفلت ماهم أحد ; و  سع لهم فال ياد)

 
 
اِلَحاِت َأنَّ َلهُىْم َأْجىرًا َنبِ  اْلُمْنِمِاينَ  َهىَذا اْلُقْرنَن ِيْهِدي ِللَِّ ي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّرُ  ِإنَّ  وَأنَّ الَّىِذيَن اَل  (9) يىراً الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ

  (11َعُجواًل ) اإِلاَسانُ  َوَيْدُع اإِلاَساُن ِبالشَّرِّ ُدَعاءُه ِباْلَخْيِر َوَنانَ  (11) َأِليماً  ُيْنِمُاوَن ِبا ِخَرِة َأْعَ ْدَاا َلُهْم َعَذاباً 
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يه دوا ; بل ضلوا فهلنوا . .  فلم رة باي إسرائيل , ون ابهم الذي ن اه اهلل لموس  ليه دوا بِهذه الحلقة من سي ومن
  أقوم  هي يا قل السياق إل  القرنن . القرنن الذي يهدي لل ي

أجرا نبيرا , وأن الىذين ال  لهم إن هذا القرنن يهدي لل ي هي أقوم , ويبشر المنماين الذين يعملون الصالحات أن)
  ون با خرة أع داا لهم عذابا أليما(. .ينما

  إن هذا القرنن يهدي لل ي هي أقوم(. .)

حدود مىن زمىان أو منىان ;  بال عل  وجِ اإلطالق فيمن يهديهم وفيما يهديهم , فيشمل الهدى أقواما وأجياال هنذا
  منان .البشر في نل زمان و  إليِ ويشمل ما يهديهم إليِ نل ماهج ونل طريق , ونل خير يه دي



فيهىا وال غمىون ,   عقيىد لل ىي هىي أقىوم فىي عىالم الضىمير والشىعور , بالعقيىدة الواضىحة البسىيطة ال ىي ال يهىدي
الصىىالحة للعمىىل والباىىاء , و ىىربط بىىين  البشىىرية وال ىىي  طلىىق الىىرو) مىىن أثقىىال الىىوهم والخرافىىة , و طلىىق الطاقىىات

  سق وا ساق .في  اا البشرية اواميس النون الطبيعية واواميس الفطرة

عقيد ِ وعملِ , فمذا  وبين لل ي هي أقوم في ال اسيق بين ظاهر اإلاسان وباطاِ , وبين مشاعره وسلونِ , ويهدي
ذا العمىل  إلى  هي نلها مشدودة إل  العروة الوثق  ال ىي ال  افصىم , م طلعىة أعلى  وهىي مسى قرة على  األرن , وا 

  ان هذا العمل م اعا واس م اعا بالحياة .ن ولو عبادة م    وجِ اإلاسان بِ إل  اهلل ,

على  الىافس ح ى   مىل  ال نىاليف لل ي هي أقوم في عالم العبادة بالموازاة بين ال ناليف والطاقة , فال  شىق ويهدي
واالسى ه ار . وال   جىاوز القصىد واالع ىدال  الرخىاوة و يمس من الوفاء . وال  سهل و  رخن ح    شبع فىي الىافس

  ل .وحدود االح ما

ودوال وأجااسىا ,  , لل ىي هىي أقىوم فىي عالقىات الاىاس بعضىهم ببعن أفىرادا وأزواجىا , وحنومىات وشىعوبا ويهىدي
والهىوى , وال  ميىل مىع المىودة والشىالن ; وال  بىالرأي ويقيم هذه العالقات عل  األسس الوطيدة الثاب ة ال ي ال   ىمثر

لىىيم الخبيىىر لخلقىىِ , وهىىو أعلىىم بمىىن خلىىق , وأعىىرف بمىىا أقامهىىا الع ال ىىي  صىىرفها المصىىالح واألغىىران . األسىىس
 وفي نىل جيىل , فيهىديهم لل ىي هىي أقىوم فىي اظىام الحنىم واظىام المىال واظىام االج مىاع أرن يصلح لهم في نل

  ال عامل الدولي الالئق بعالم اإلاسان . واظام

مقدسىا ها وصىيااة حرما هىا  و عظىيم , لل ي هي أقوم في  باي الديااات السماوية جميعها والربط بياهىا نلهىا ويهدي
  . ووئام فمذا البشرية نلها بجميع عقائدها السماوية في سالم

أجرا نبيرا , وأن الذين  لهم إن هذا القرنن يهدي لل ي هي أقوم(. . )ويبشر المنماين الذين يعملون الصالحات أن)
صىيلة فىي العمىل والجىزاء . فعلى  اإليمىان والعمىل األ قاعد ىِ ال ينماىون بىا خرة أع ىداا لهىم عىذابا أليما(فهىذه هىي

 بال عمل , وال عمىل بىال إيمىان . األول مب ىور لىم يبلىل  مامىِ , والثىااي مقطىوع ال إيمان الصالح يقيم بااءه . فال

  القرنن . بهذا لِ . وبهما معا  سير الحياة عل  ال ي هي أقوم . . وبهما معا   حقق الهداية رنيزة

بمىا يافعىِ ومىا يضىره  الجاهىل يه دون بهدي القرنن , فهم م رونون لهوى اإلاسان . اإلاسان العجىولالذين ال  فمما
  لِ  الشر , المادفع الذي ال يضبط اافعاال ِ ولو نان من ورائها

  اإلاسان بالشر دعاءه بالخير ونان اإلاسان عجوال . . ويدعو

وهو ال يىدري . أو  افسِ الفعل وهو شر , ويعجل بِ عل  أاِ ال يعرف مصائر األمور وعواقبها . ولقد يفعل ذلك
  هدى القرنن الثابت الهادى ء الهادي   من يدري ولناِ ال يقدر عل  نبح جماحِ وضبط زمامِ . . فمين هذا



 
 

بُِّنىمْ نَيَة الاََّهاِر ُمبْ  َوَجَعْلَاا اللَّْيَل َوالاََّهاَر نَيَ ْيِن َفَمَحْوَاا نَيَة اللَّْيلِ  َوَجَعْلَاا َعىَدَد السِّىِايَن  َوِلَ ْعَلُمىواْ  ِصَرًة ِلَ ْبَ ُغوْا َفْضاًل مِّن رَّ
ىْلَااهُ  ِِ َوُاْخىِرجُ  (12) َ ْفِصىيالً  َواْلِحَساَه َوُنلَّ َشىْيء  َفصَّ ُِ  َوُنىلَّ ِإاَسىان  َأْلَزْمَاىاُه َطىلِئَرُه ِفىي ُعُاِقى َيىْوَم اْلِقَياَمىِة ِنَ ابىًا َيْلقَىاُه  لَى

ىِن اْه َىَدى َفِماََّمىا14ِبَاْفِسىَك اْلَيىْوَم َعَلْيىَك َحِسىيبًا ) َنفَى  ( اْقىَرْأ َنَ اَبىكَ 13َماُشىورًا ) ِِ َوَمىن َضىلَّ َفِماََّمىا  َيْه َىدي ( مَّ ِلَاْفِسى
َأَرْدَاىا َأن اُّْهِلىَك َقْرَيىًة َأَمْرَاىا  َذاَوا ِ  (11ِوْزَر ُأْخىَرى َوَمىا ُناَّىا ُمَعىذِِّبيَن َح َّى  َاْبَعىَ  َرُسىواًل ) َواِزَرة   َيِضىلُّ َعَلْيهَىا َواَل  َىِزرُ 

  (16َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَااَها َ ْدِميرًا ) ِفيَها ُمْ َرِفيَها َفَفَسُقواْ 
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واإلشىارة إلى   ; المىنماين اإلشارة إل  اإلسراء وما صاحبِ من نيات ; واإلشارة إلى  اىو) ومىن حملىوا معىِ مىن ومن
هىذا القضىىاء مىن سىان اهلل فىىي العبىاد , ومىىن  عليىِ قصىة باىي إسىىرائيل ومىا قضىاه اهلل لهىىم فىي الن ىىاه , ومىا يىدل

  األخير الذي يهدي لل ي هي أقوم . . الن اه إل قواعد العمل والجزاء ; واإلشارة 

فىي هىذا الوجىود , يىربط  النوايىة هذه اإلشىارات إلى  نيىات اهلل ال ىي أعطاهىا للرسىل يا قىل السىياق إلى  نيىات اهلل من
فمذا اواميس العمل والجزاء والنسه والحسىاه  , وحسابهم بها اشاط البشر وأعمالهم , وجهدهم وجزاءهم , ونسبهم

النبىرى , محنومىة بىالاواميس ذا هىا , قائمىة على  قواعىد وسىان ال   خلىف ,  النوايىة ة أشد ار باط بالاواميسمر بط
  والاهار  الليل دقة الاظام النواي الذي يصرف الليل والاهار ; مدبرة بمرادة الخالق الذي جعل ماظمة دقيقة

فضىال مىن ربنىم , ول علمىوا عىدد  ل ب غىوا لاهىار مبصىرة ,الليل والاهار ني ين , فمحواا نية الليل وجعلاا نية ا وجعلاا
ألزماىاه طىائره فىي عاقىِ , واخىرج لىِ يىوم القيامىة ن ابىا  إاسىان الساين والحساه ونل شيء فصىلااه  فصىيال ; ونىل

 نف  بافسك اليوم عليك حسيبا . من اه ىدى فمامىا يه ىدي لافسىِ ومىن ضىل فمامىا يضىل ن ابك يلقاه ماشورا , اقرأ

ذا أرداىا أن , عليهىا قريىة أمراىا م رفيهىا  اهلىك وال  ىزر وازرة وزر أخىرى , ومىا ناىا معىذبين ح ى  ابعى  رسىوال . وا 
القىرون مىن بعىد اىو) , ونفى  بربىك بىذاوه عبىاده  مىن ففسقوا فيها فحق عليها القىول فىدمرااها  ىدميرا . ونىم أهلناىا

ن اريد , ثم جعلاا لِ جهام يصالها مذموما مدحورا لِ فيها ما اشاء لم عجلاا خبيرا بصيرا . من نان يريد العاجلة
مىن عطىاء  وهىنالء ا خىرة وسىع  لهىا سىعيها وهىو مىنمن فمولئىك نىان سىعيهم مشىنورا . نىال امىد هىنالء أراد ; ومىن

أنبىىر درجىىات وأنبىىر  ولآلخىىرة ربىىك , ومىىا نىىان عطىىاء ربىىك محظىىورا . ااظىىر نيىىف فضىىلاا بعضىىهم علىى  بعىىن ,
   فضيال . .

والحسىاه . ويىر بط بىِ  السىاين واي الذي يحنم الليل والاهار , ير بط بِ سىعي الاىاس للنسىه . وعلىمالن فالااموس
بىِ عواقىه الهىدى والضىالل , وفرديىة ال بعىة فىال  و ىر بط نسه اإلاسان من خير وشر وجزانه عل  الخير والشر .

 بط بِ ساة اهلل في إهالك القرى بعد اهلل أال يعذه ح   يبع  رسوال . و ر  وعد  زر وازرة وزر أخرى . وير بط بِ



لهىنالء وهىنالء  اهلل م رفوها . و ر بط بِ مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون ا خرة وعطىاء فيها أن يفسق
واظىام ال ي حىول فلىيس شىيء مىن هىذا نلىِ  , في الدايا وا خرة . . نلها  مضي وفق ااموس ثابت وسان ال   بدل

  جزافا .

فضىال مىن ربنىم ول علمىوا عىدد  ل ب غىوا الليل والاهار ني ين , فمحواا نية الليىل وجعلاىا نيىة الاهىار مبصىرة ,وجعلاا )
  الساين والحساه , ونل شيء فصلااه  فصيال(. .

واحىدة , وال يدرنىِ ال عطىل  مىرة والاهىار ني ىان نواي ىان نبير ىان  شىيان بدقىة الاىاموس الىذي ال يصىيبِ الخلىل والليل
 -المقصىود هاىا ونيىة الليىل باقيىة نليىة الاهىار   يبىدو  المحىو ة , وال ياىي يعمىل دائبىا بالليىل والاهىار . فمىامرة واحد

 ظلمة الليل ال ي  خفي فيها األشياء و سنن فيهىا الحرنىات واألشىبا) . . فنىمن الليىل بِ أن المقصود -واهلل أعلم 

الىذي ينشىف  بالضىوء اء ; ونمامىا الاهىار ذا ىِ مبصىرإذا قيس إل  ضىوء الاهىار وحرنىة األحيىاء فيىِ واألشىي ممحو
  نل شيء فيِ لعبصار .

 والسىنونفالليىل للراحة . .(والحسىاه المحو لليل والبروز للاهار )ل ب غوا فضال مىن ربنىم ول علمىوا عىدد السىاين ذلك

عىدد السىاين , ويعلمىون ومىن المخالفىة بىين الليىل والاهىار يعلىم البشىر  , والقيىام والجمىام , والاهىار للسىعي والنسىه
  والفصول والمعامالت . المواعيد حساه

ودقىة الاىاموس  . والجىزاف ونىل شىيء فصىلااه  فصىيال(فليس شىيء ولىيس أمىر فىي هىذا الوجىود م رونىا للمصىادفة)
  شاهد ودليل . عليِ الذي يصرف الليل والاهار ااطقة بدقة ال دبير وال فصيل , وهي

  ر بط العمل والجزاء .الااموس النواي الدقيق ي بهذا

ن ابىك نفى  بافسىك اليىوم  اقىرأ ونىل إاسىان ألزماىاه طىائره فىي عاقىِ , واخىرج لىِ يىوم القيامىة ن ابىا يلقىاه ماشىورا ,)
  عليك حسيبا(.

لزامِ لِ في عاقىِ  . يعملِ نل إاسان ما يطير لِ من عملِ , أي ما يقسم لِ من العمل , وهو نااية عما وطائر وا 
برازهىا فىي صىورة حسىية . فعملىِ ال   جسىيم يىاه وعىدم مفارق ىِ ; على  طريقىة القىرنن فىي صوير للزومىِ إ المعىااي وا 

ونىىذلك ال عبيىر بىىمخراج ن ابىِ ماشىىورا يىوم القيامىىة . فهىو يصىىور عملىىِ  . ي خلىف عاىىِ وهىو ال يملىىك الى ملن ماىىِ
 فىمذا ي صىورة الن ىاه الماشىور ,أو  جاهلىِ أو المغالطىة فيىِ . وي جسىم هىذا المعاى  فى , إخفانه منشوفا , ال يملك

ذا الخيىال البشىري يالحىق ذلىك ويلحىظ هىذا الن ىاه فىي  الطىائر هو أعمق أثرا في الافس وأشد  مثيرا فىي الحىس ; وا 
وال يح ىاج إلى  شىاهد أو حسىيه )اقرأ ن ابىك  , واألسىرار فزع الطائر من اليوم العصيه , الذي   نشف فيِ الخبايىا

  يبا(.. نف  بافسك اليوم عليك حس

  الااموس النواي الدقيق  ر بط قاعدة العمل والجزاء  وبذلك



  من اه دى فماما يه دي لافسِ ومن ضل فماما يضل عليها وال  زر وازرة وزر أخرى(. .)

ن ضىل فعليهىا . فهىي مىن افىس  حمىل وزر  ومىا ال بعىة الفرديىة ال ىي  ىربط نىل إاسىان بافسىِ ; إن اه ىدى فلهىا , وا 
  نل بعملِ وال يسمل حميم حميما . . ويجزي د يخفف حمل أحد . إاما يسمل نل عن عملِ ,أخرى , وما من أح

وأال يمخىذه بعهىد الفطىرة  , شىاءت رحمىة اهلل أال يمخىذ اإلاسىان با يىات النوايىة المبثوثىة فىي صىفحات الوجىود وقىد
ن  )ومىا ناىا معىذبين ح ى  ماىذرين ومىذنري الرسىل الىذي أخىذه على  باىي ندم فىي ظهىور نبىائهم , إامىا يرسىل إلىيهم

  العباد قبل أن يمخذهم بالعذاه . إل  ابع  رسوال(وهي رحمة من اهلل أن يعذر

الىذي يصىرف الليىل  النىواي  مضي ساة اهلل في إهالك القرى وأخذ أهلها في الدايا , مر بطىة بىذلك الاىاموس نذلك
  والاهار 

ذا أرداا أن اهلك قرية أمراا م رفيها ففسقوا فيها )   .( دميرا فحق عليها القول فدمرااهاوا 

الراحىة , فياعمىون  ويجىدون فىي نىل أمىة هىم طبقىة النبىراء الاىاعمين الىذين يجىدون المىال ويجىدون الخىدم والم رفىون
في الفسىق والمجااىة , و سى ه ر بىالقيم والمقدسىات  و ر ع بالدعة وبالراحة وبالسيادة , ح     رهل افوسهم و مسن ,

وهىم إذا لىم يجىدوا مىن يضىره على  أيىديهم عىاثوا فىي األرن فسىادا ,  , والحرمات في األعرانوالنرامات , و لل 
ومىن ثىم   حلىل  . ولهىا في األمة وأشاعوها , وأرخصىوا القىيم العليىا ال ىي ال  عىيو الشىعوه إال بهىا الفاحشة واشروا

  صفح ها .و طوى  ف هلك األمة و س رخي , و فقد حيوي ها وعااصر قو ها وأسباه بقائها ,

  فنثر فيها الم رفون , , الهالك  قرر ساة اهلل هذه . فمذا قدر اهلل لقرية أاها هالنة ألاها أخذت بمسباه وا ية

 
 

ْلَاىا( مَّىن َنىاَن ُيِريىُد اْلعَ 17َخِبيَرًا َبِصىيرًا ) ِعَباِدهِ  َأْهَلْنَاا ِمَن اْلُقُروِن ِمن َبْعِد ُاو)  َوَنَف  ِبَربَِّك ِبُذُاوهِ  َوَنمْ  ُِ  اِجلَىَة َعجَّ  لَى

ُِ َجَهاََّم َيْصالَها ىْدُحورًا ) َمْذُموماً  ِفيَها َما َاَشاء ِلَمن اُِّريُد ُثمَّ َجَعْلَاا َل  َوُهىوَ  ( َوَمىْن َأَراَد ا ِخىَرَة َوَسىَع  َلهَىا َسىْعَيَها18مَّ

  (19ُمْنِمن  َفُموَلِئَك َناَن َسْعُيُهم مَّْشُنورًا )

فعىم فيهىا الفسىق , ف حللىت و رهلىت ,  , ره عل  أيديهم , سلط اهلل هنالء الم رفين ففسقوا فيهىا دافعهم ولم  ض فلم
وهىىي المسىىنولة عمىىا يحىىل بهىىا ألاهىىا لىىم  ضىىره علىى  أيىىدي  . فحقىىت عليهىىا سىىاة اهلل , وأصىىابها الىىدمار والهىىالك

 ىِ هىو السىبه الىذي مىن أجلىِ يسىمح بوجىود الم ىرفين . فوجىود الم ىرفين ذا الىذي الم رفين , ولم  صلح من اظامهىا
ومىا سىلط  , ففسقوا , ولو أخذت عليهم الطريق فلم  سمح لهىم بىالظهور فيهىا مىا اسى حقت الهىالك عليها سلطهم اهلل

  اهلل عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إل  الهالك .



األسىباه   بعهىا الا ىائج  وجىد  إرادة اهلل قىد جعلىت للحيىاة البشىرية اىواميس ال   خلىف , وسىااا ال   بىدل , وحىين إن
اهلل ال يىممر بالفحشىاء . لنىن وجىود الم ىرفين فىي ذا ىِ ,  ألن فافىذ إرادة اهلل و حىق نلم ىِ . واهلل ال يىممر بالفسىق ,

 باانها , وسىارت فىي طريىق االاحىالل , وأن قىدر اهلل سيصىيبها جىزاء وفاقىا . وهىي  خلخل دليل عل  أن األمة قد

  سماحها للم رفين بالوجود والحياة . عرضت لساة اهلل ب ال ي

السىبه . األمىر الىذي ال  على  هاا ليست إرادة لل وجيِ القهري الذي ياشيء السىبه , ولناهىا  ر ىه الا يجىة فاإلرادة
ولناِ إاشىاء الا يجىة الطبيعيىة الم ر بىة على   , الفسق مفر ماِ ألن الساة جرت بِ . واألمر ليس أمرا  وجيهيا إل 

  ن وهي الفسق .وجود الم رفي

الضىىره علىى  أيىىدي  وعىىدم  بىىرز  بعىىة الجماعىىة فىىي  ىرك الىىاظم الفاسىىدة  اشىىيء نثارهىىا ال ىىي ال مفىىر ماهىىا . وهاىا
  .  دميرا الم رفين فيها ني ال يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها

اا هىت بهىا إلى  ذلىك  أمىة الساة قد مضىت فىي األولىين مىن بعىد اىو) , قراىا بعىد قىرن , نلمىا فشىت الىذاوه فىي هذه
  المصير , واهلل هو الخبير بذاوه عباده البصير 

  ونم أهلناا من القرون من بعد او) , ونف  بربك بذاوه عباده خبيرا بصيرا(.)

  بين من يريد الدايا ومن يريد ا خرة 21 - 18الخامس  الدرس

فيهىا , فىمن اهلل  يعىيو   مىن األرن ال ىيفىمن مىن أراد أن يعىيو لهىذه الىدايا وحىدها , فىال ي طلىع إلى  أعلى وبعىد
اس حقاق . فالذين ال ي طلعون إل  أبعد مىن  عن يعجل لِ حظِ في الدايا حين يشاء , ثم  ا ظره في ا خرة جهام

ويس م عون فيها ناألاعام , ويس سلمون فيها للشهوات والازعات .  , ورجسها هذه األرن ي لطخون بوحلها وداسها
   حصيل اللذة األرضية ما يندي بهم إل  جهام  سبيل وير نبون في

  مدحورا(. مذموما من نان يريد العاجلة عجلاا لِ فيها ما اشاء لمن اريد , ثم جعلاا لِ جهام يصالها)

  بما ار نه , مدحورا بما اا ه  إليِ من عذاه . مذموما

  ومن أراد ا خرة وسع  لها سعيها وهو منمن فمولئك نان سعيهم مشنورا(.)

سىعيِ لهىا على  اإليمىان  ويقىيم يريد ا خرة ال بد أن يسع  لها سعيها , فيندي  ناليفها , وياهن ب بعا ها , والذي
والسىعي لآلخىرة ال يحىرم المىرء مىن لذائىذ الىدايا  . العمىل . وليس اإليمان بال ماي , ولنن ما وقر في القله وصدقِ

ون الم ىاع فىي األرن هىو الهىدف والغايىة . وال ضىير بعىد ذلىك أعلى  فىال ينى نفىاق الطيبة , إاما يمىد بالبصىر إلى 
  يملك إاسان افسِ , فال ينون عبدا لهذا الم اع . حين من الم اع



ذا لهىا سىعيها يا هىي إليهىا  ويسىع  نان الذي يريد العاجلة يا هي إلى  جهىام مىذموما مىدحورا , فالىذي يريىد ا خىرة وا 
لهدف نريم , وجزاء ال طلع إلى  األفىق البعيىد الوضىيء  النريم جزاء السعيمشنورا ي لق  ال نريم في المع األعل  

.  

 
 

ْلَاا َبْعَضُهْم َعَل  َبْعىن  21َمْحُظورًا ) َربِّكَ  اُِّمدُّ َهىنالء َوَهىنالء ِمْن َعَطاء َربَِّك َوَما َناَن َعَطاء ُنالا   ( ااُظْر َنْيَف َفضَّ

  (21ْنَبُر َ ْفِضياًل )َأْنَبُر َدَرَجات  َوأَ  َوَلآلِخَرةُ 

فممىا الحيىاة لآلخىرة فهىي  . الحيىاة لىعرن حيىاة  ليىق بالديىدان والزواحىف والحشىرات والهىوام والوحىوو واألاعىام إن
ن  , فسواه الحياة الالئقة باإلاسان النريم عل  اهلل , الذي خلقِ وأودع روحِ ذلك السر الذي يازع بِ إل  السىماء وا 

  ه .اس قرت عل  األرن قدما

ومىن يطلىه ا خىرة فيلقاهىا  فيعطاهىا أن هنالءوهنالء إاما ياالون من عطاء اهلل . سواء ماهم من يطلىه الىدايا عل 
  بِ المشيئة حي   شاء    وجِ . وعطاء اهلل ال يحظره أحد وال يماعِ , فهو مطلق

  نال امد هنالء وهنالء من عطاء ربك . وما نان عطاء ربك محظورا(.)

األرن ضىيق  ومجىال ي األرن ملحىوظ بىين الاىاس بحسىه وسىائلهم وأسىبابهم وا جاهىا هم وأعمىالهم ,فى وال فىاوت
نيىف بهىم فىي ا خىرة ال ىي ال  ىزن  . الم طىاول ورقعة األرن محدودة . فنيف بهم في المجال الواسع وفىي المىدى

  فيها الدايا نلها جاا) بعوضة  

  درجات وأنبر  فضيال(.ااظر نيف فضلاا بعضهم عل  بعن ولآلخرة أنبر )

الفسىىيحة ,  الرقعىىة شىىاء ال فىىاوت الحىىق , ومىىن شىىاء ال فاضىىل الضىىخم , فهىىو هاىىاك فىىي ا خىىرة . هاالىىك فىىي فمىن
الم اافسون ال في م ىاع الىدايا القليىل الهزيىل .  فلي اافس وا ماد الم طاولة ال ي ال يعلم حدودها إال اهلل . وفي ذلك

. .  

  واإلج ماعية لموضوع طائفة من ال وجيهات وا داه األخالقيةا 39 - 22الثااية  الوحدة

 
 
ِِ ِإلَىهًا نَخَر َفَ ْقُعَد َمْذُمومًا مَّْخُذواًل ) الَّ    (22َ ْجَعل َمَع الل 



والنسىه والحسىاه . . إلى   , الىدرس الماضىي ربطىت قواعىد العمىل والجىزاء , والهىدى والضىالل فىي الوحىدة مقدمىة
قواعىىد السىىلوك وا داه وال نىىاليف الفرديىىة   ىىربط صىىرف الليىىل والاهىىار . وفىىي هىىذا الىىدرسالاىىاموس النىىواي الىىذي ي

نما  ربط بهذه العروة الوثق  جميع الروابط و شد إليهىا نىل الوشىائج , فىي  , واالج ماعية إل  العقيدة في وحدة اهلل
  وفي الحياة . الجماعة األسرة وفي

ففىىي هىىذا  .( فصىىيال دي لل ىىي هىىي أقىىوم(وورد  )ونىىل شىىيء فصىىلااهالىىدرس الماضىىي ورد )إن هىىذا القىىرنن يهىى وفىىي
ويفصل شيئا ممىا اشى مل عليىِ مىن  , أقوم الدرس يعرن شيئا من أوامر هذا القرنن واواهيِ , مما يهدي لل ي هي

  قواعد السلوك في واقع الحياة .

وال نىاليف بر الوالىدين ,  األوامىر دأالدرس بالاهي عن الشرك , وبمعالن قضاء اهلل بعباد ِ وحده . ومن ثىم  بى يبدأ
ي اء ذي القرب  والمسنين وابن السبيل , في غير وال  بذير . و حريم ق ل الذرية , و حريم الزاا , و حريم  إسراف وا 

 الخىيالء والوفىاء بالعهىد , و وفيىة النيىل والميىزان , وال ثبىت مىن الحىق , والاهىي عىن , الي ىيم الق ىل . ورعايىة مىال

بىين بىدء الىدرس وخ امىِ ,  محصىورة . . ويا هي بال حىذير مىن الشىرك . فىمذا األوامىر والاىواهي وال نىاليفوالنبر . 
  . الحياة مشدودة إل  عقيدة ال وحيد ال ي يقوم عليها بااء

  اهلل الاهي عن الشرك واألمر ببر الوالدين مقرواا مع عبادة 21 - 22األول  الدرس

  د مذموما مخذوال(.ال  جعل مع اهلل إلها نخر ف قع)

نىل أحىد أاىِ أمىر خىان  لىيحس الاهي عن الشرك وال حذير من عاقب ِ , واألمر عام , ولناىِ وجىِ إلى  المفىرد إاِ
بذا ىِ , والعاقبىة ال ىي  ا ظىر نىل فىرد  فىرد بِ , صادر إل  شخصِ . فاالع قىاد مسىملة شخصىية مسىنول عاهىا نىل

ال ىي أقىدم عليهىا ,)مخىذوال(ال ااصىر لىِ , ومىن ال ياصىره اهلل  ذميمىةال يحيىد عىن ال وحيىد أن "يقعد")مذموما(بالفعلىة
ن  ظل ااصروه . ولفظ)ف قعد(يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط بِ الخذالن فقعد , ويلقي نثر فهو مخذول وا 

فىي حالىة  االسى مرار الضعف فىالقعود هىو أضىعف هيئىات اإلاسىان وأنثرهىا اسى نااة وعجىزا , وهىو يلقىي نىذلك ظىل
  لفظ مقصود في هذا المنان . فهو لابذ والخذالن , ألن القعود ال يوحي بالحرنة وال  غير الوضع ,ا

 
 

ىا َربُّىَك َأالَّ َ ْعُبىُدوْا ِإالَّ ِإيَّىاُه َوِباْلَواِلىَدْيِن ِإْحَسىاااً  َوَقَض  ُأفٍّ َواَل  َمىالَّهُ  َيىْبُلَغنَّ ِعاىَدَك اْلِنَبىَر َأَحىُدُهَما َأْو ِناَلُهَمىا فَىاَل َ ُقىل ِإمَّ
  (23َ ْاَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َنِريمًا )

  وقض  ربك أال  عبدوا إال إياه(. .)



القضىىاء .  ح ميىىة أمىىر ب وحيىىد المعبىىود بعىىد الاهىىي عىىن الشىىرك . أمىىر فىىي صىىورة قضىىاء . فهىىو أمىىر ح مىىي فهىىو
واالسىى ثااء )أال  عبىىدوا إال  الافىىي يىىدهولفظة)قضىى ( خلع علىى  األمىىر معاىى  ال ونيىىد , إلىى  جااىىه القصىىر الىىذي يف

  . وال شديد إياه(ف بدو في جو ال عبير نلِ ظالل ال ونيد

الىافس رنيىزة مىن العقيىدة  فىي وضىعت القاعىدة , وأقىيم األسىاس , جىاءت ال نىاليف الفرديىة واالج ماعيىة , ولهىا فىمذا
  . واألعمال في اهلل الواحد ,  وحد البواع  واألهداف من ال ناليف

بعبىادة اهلل , إعالاىا  الوالىدين األولى  بعىد رابطىة العقيىدة , هىي رابطىة األسىرة , ومىن ثىم يىربط السىياق بىر والرابطىة
  لقيمة هذا البر عاد اهلل 

وقىل لهمىا قىوال نريمىا ,   اهرهمىا وبالوالدين إحسااا إما يبلغن عادك النبر أحدهما أو نالهما فال  قل لهمىا أف وال)
  ربيااي صغيرا(. نما لذل من الرحمة , وقل ره ارحمهماواخفن لهما جاا) ا

فىي قلىوه األباىاء . ذلىك أن  والرحمىة العبارات الادية , والصور الموحية , يس جيو القرنن النريم وجدان البر بهذه
ديىدة . القوي إلى  األمىام . إلى  الذريىة . إلى  الااشىئة الج اه مامهم الحياة وهي مادفعة في طريقها باألحياء ,  وجِ

ومىن  ! الىذاهه وقلما  وجِ اه مامهم إل  الوراء . إل  األبوة . إل  الحيىاة الموليىة . إلى  الجيىل . إل  الجيل المقبل
  ا باء واألمهات . إل  ثم  ح اج الباوة إل  اس جاشة وجدااها بقوة ل اعطف إل  الخلف , و  لفت

ونمىىا  مىى ن الااب ىىة  . بالىىذات   ال ضىىحية بنىىل شىىيء ح ىى الوالىىدين ياىىدفعان بىىالفطرة إلىى  رعايىىة األوالد . إلىى إن
غذاء فىي البيضىة فىمذا هىي قشىر ; نىذلك يمى ن  نل الخضراء نل غذاء في الحبة فمذا هي ف ات , ويم ن الفرخ

 -إن أمهلهمىا األجىل  -مىن الوالىدين فىمذا همىا شىيخوخة فاايىة  اه مام األوالد نل رحيق ونل عافية ونل جهد ونل
  ! عيدانوهما مع ذلك س

والذريىة . . وهنىذا  اىدفع  الزوجىات األوالد فسىرعان مىا ياسىون هىذا نلىِ , وياىدفعون بىدروهم إلى  األمىام . إلى  فممىا
  الحياة .

بقىوة ليىذنروا واجىه الجيىل  وجدااهم ثم ال يح اج ا باء إل   وصية باألبااء . إاما يح اج هنالء إل  اس جاشة ومن
  ِ الجفاف أالذي أافق رحيقِ نلِ ح   أدرن

بعىد األمىر المننىد  , المننىد يجيء األمر باإلحسان إل  الوالدين في صورة قضاء مىن اهلل يحمىل معاى  األمىر وهاا
  بعبادة اهلل .

ومشىاعر الحىه  الطفولىة يمخىذ السىياق فىي  ظليىل الجىو نلىِ بىمرق الظىالل ; وفىي اس جاشىة الوجىدان بىذنريات ثىم
  والعطف والحاان 



ونلمة)عادك( صىور  ; إيحىانه النبر أحدهما أو نالهما(. . والنبر لِ جاللِ , وضعف النبىر لىِإما يبلغن عادك )
لهمىا أف وال  اهرهمىا(وهي أول مر بىة مىن مرا ىه   قىل معا  االل جاء واالح ماء في حالة النبر والضعف . . )فال

ااىة وسىوء األده . . )وقىل لهمىا يىدل على  الضىجر والضىيق , ومىا يشىي باإله مىا الرعاية واألده أال ياد من الولد
واخفىن لهمىا جاىا) الىذل ) وهي مر بة أعل  إيجابيىة أن ينىون نالمىِ لهمىا يشىي بىاإلنرام واالح ىرام . .(نريما قوال

فهىي الرحمىة  ىرق و لطىف ح ى   . الوجىدان مىن الرحمىة(وهاا يشىف ال عبيىر ويلطىف , ويبلىل شىغاف القلىه وحاايىا
 ونماما للذل جاا) يخفضِ إيذااا بالسالم . وال يرفن أمرا لنماها الذل الذي ال يرفع عياا ,

 
 

بُُّنىْم َأْعلَىُم ِبَمىا ِفىي ُاُفوِسىُنْم ِإن24َربََّيىاِاي َصىِغيرًا ) َنَمىا َلُهَما َجَااَ) الىذُّلِّ ِمىَن الرَّْحَمىِة َوُقىل رَّهِّ اْرَحْمُهَمىا َواْخِفْن   ( رَّ

ُِ َناَن ِلعَ  َ ُنوُاواْ  ُِ َواْلِمْسِنيَن َواْبَن السَِّبيِل َواَل  َُبذِّْر َ ْبِذيراً  اْلُقْرَب  ( َونِت َذا21وَّاِبيَن َغُفورًا )َصاِلِحيَن َفِماَّ ِإنَّ  (26) َحقَّ
ِِ  اْلُمَبذِِّريَن َناُاوْا ِإْخَواَن الشََّياِطيِن َوَناَن الشَّْيَطانُ  مَّا ُ ْعِرَضنَّ َعْاُهُم اْبِ َغى27َنُفورًا ) ِلَربِّ بِّىكَ  اء َرْحَمىة  مِّىن( َواِ  َ ْرُجوَهىا  رَّ

  (29) مَّْحُسوراً  ِإَل  ُعُاِقَك َواَل َ ْبُسْطَها ُنلَّ اْلَبْسِط َفَ ْقُعَد َمُلوماً  َمْغُلوَلةً  ( َواَل َ ْجَعْل َيَدكَ 28َفُقل لَُّهْم َقْواًل مَّْيُسورًا )

الطفولىىة الضىىعيفة يرعاهىىا  ذنىىرى لحاايىىة .وقىىل ره ارحمهمىىا نمىىا ربيىىااي صىىغيرا(فهي الىىذنرى ا) . واالسس سىىالم
والحاىىان . وهىىو ال وجىىِ إلىى  اهلل أن يرحمهمىىا  الرعايىىة الولىىدان , وهمىىا اليىىوم فىىي مثلهىىا مىىن الضىىعف والحاجىىة إلىى 

وجااه اهلل أرحه . وهو أقدر عل  جزائهما بما بذال من دمهما وقلبهما مما  , أشمل فرحمة اهلل أوسع , ورعاية اهلل
  زائِ األبااء .عل  ج يقدر ال

أمِ يطوف بها فسمل  حامال عن بريدة عن أبيِ أن رجال نان في الطواف -بمسااده  -الحافظ أبو بنر البزار  قال
  الابي ] ن [ هل أديت حقها   قال ال . وال بزفرة واحدة .

ِ هلل الىذي يعلىم نلى األمىر االافعىاالت والحرنىات موصىولة بالعقيىدة فىي السىياق , فماىِ يعقىه على  ذلىك برجىع وألن
  الاوايا , ويعلم ما وراء األقوال واألفعال 

  ربنم أعلم بما في افوسنم , إن  نواوا صالحين فماِ نان لعوابين غفورا(.)

ونل فعل ; وليفى ح بىاه  قول هذا الان قبل أن يمضي في بقية ال ناليف والواجبات وا داه ليرجع إليِ نل وجاء
  وال قصير . الخطم و يقصر , ثم يرجع في وه منال وبة والرحمة لمن يخطيء أ

  إل  ربهم مس غفرين . عادوا دام القله صالحا , فمن باه المغفرة مف و) . واألوابون هم الذين نلما أخطموا وما

  إعطاء ا خرين حقوقهم والاهي عن ال بذير 28 - 26الثااي  الدرس



م وسعا في القرابات  , السبيل ين ; ويصل بهم المسانين وابنيمضي السياق بعد الوالدين إل  ذوي القرب  أجمع ثم
  ح    شمل الروابط اإلاسااية بمعااها النبير 

الشىياطين , ونىان الشىيطان  إخوان ونت ذا القرب  حقِ والمسنين وابن السبيل وال  بذر  بذيرا , إن المبذرين نااوا)
ما  عرضن عاهم اب غاء رحمة من ربك   فقل لهم قوال ميسورا(. , جوها ر  لربِ نفورا ; وا 

هو  فضال من أحد على   فليس يجعل لذي القرب  والمسنين وابن السبيل حقا في األعااق يوف  باإلافاق . والقرنن
الحىىق الىىذي ينديىىِ المنلىىف فيبىىريء ذم ىىِ ,  . و وحيىىده أحىىد ; إامىىا هىىو الحىىق الىىذي فرضىىِ اهلل , ووصىىلِ بعباد ىىِ

ن يِ ,ويصل المودة بياِ وبين من يعط   هو إال مند ما عليِ هلل . وا 

غيىىر حىىق . وقىىال  فىىي اإلافىىاق -نمىىا يفسىىره ابىىن مسىىعود وابىىن عبىىاس  -القىىرنن عىىن ال بىىذير . وال بىىذير  وياهىى 
  في غير حق نان مبذرا . مدا مجاهد لو أافق إاسان مالِ نلِ في الحق لم ينن مبذرا , ولو أافق

إخىوان الشىياطين , ألاهىم  المبىذرون ا هو موضىع اإلافىاق . ومىن ثىم نىانهي النثرة والقلة في اإلافاق . إام فليست
فهىم رفقىاء الشىياطين وصىحابهم )ونىان الشىيطان  . المعصىية يافقون في الباطل , ويافقون في الشر , ويافقون في

لطاعىات نىذلك إخوااىِ المبىذرون ال يىندون حىق الاعمىة , وحقهىا أن يافقوهىا فىي ا , لربِ نفورا(ال يندي حىق الاعمىة
  غير م جاوزين وال مبذرين . , والحقوق

و وجىِ إلى  اهلل  , يىواجههم لىم يجىد إاسىان مىا يىندي بىِ حىق ذوي القربى  والمسىانين وابىن السىبيل واسى حيا أن فىمذا
لياىا , فىال يضىيق بهىم صىدره , وال يسىنت ويىدعهم  قىوال يرجو أن يرزقِ ويرزقهم , فليعدهم إل  ميسرة , وليقىل لهىم

  الميسور عون وأمل و جمل . القول لضيق في سنو ِ , فيفيحسوا با

  ال وسط في اإلافاق والرزق من اهلل 31 - 29الثال   الدرس

  ال بذير والاهي عاِ يممر بال وسط في اإلافاق نافة  وبمااسبة

  وال  جعل يدك مغلولة إل  عاقك وال  بسطها نل البسط ف قعد ملوما محسورا(. .)

 
 
ُِ َنىانَ َربَّىَك يَ  ِإنَّ  ْزَق ِلَمىن َيَشىاُء َوَيْقىِدُر ِإاَّى اَّْحىُن  ِإْمىالق   ( َواَل َ ْقُ لُىوْا َأْوالَدُنىْم َخْشىَيةَ 31َخِبيىرًا َبِصىيرًا ) ِبِعَبىاِدهِ  ْبُسىُط الىرِّ

يَّاُنم إنَّ َقْ َلُهْم َناَن ِخْطءًا َنِبيراً  ُِ َنا (31) َاْرُزُقُهْم َواِ  َا  ِإاَّ   (32َن َفاِحَشًة َوَساء َسِبياًل )َواَل َ ْقَرُبوْا الزِّ

هاا يجري على  طريقىة  وال عبير هو القاعدة النبرى في الاهج اإلسالمي , والغلو نال فريط يخل بال وازن . وال وازن
يىدا مبسىوطة نىل البسىط ال  مسىك شىيئا , ويرسىم  اإلسراف ال صوير ; فيرسم البخل يدا مغلولة إل  العاق , ويرسم



الملىىوم المحسىىور . والحسىىير فىىي اللغىىة الدابىىة  عجىىز عىىن السىىير ف قىىف  نقعىىدة ايىىة اإلسىىراف قعىىدةاهايىىة البخىىل واه
فىي  ملومىا البخيل يحسره بخلِ فيقف . ونذلك المسرف يا هي بىِ سىرفِ إلى  وقفىة الحسىير . فنذلك ضعفا وعجزا .

  الحال ين عل  البخل وعل  السرف , وخير األمور الوسط .

الىذي يقىدر فىي الىرزق  وهىو وسط بمن الرازق هو اهلل . هو الذي يبسط في الرزق ويوسع ,يعقه عل  األمر بال  ثم
  ويضيق . ومعطي الرزق هو ا مر بال وسط في اإلافاق 

  إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر , إاِ نان بعباده خبيرا بصيرا(.)

واالع ىدال ,  بالقصىد ة وبصىر . ويىممرالرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر , ويقدر الرزق لمن يشاء عىن خبىر  يبسط
وقد أازل هذا القرنن يهدي لل ي هي  ; األحوال وياه  عن البخل والسرف , وهو الخبير البصير باألقوم في جميع

  أقوم في جميع األحوال .

  الاهي عن ق ل األوالد وعن الزاا 31الرابع  الدرس

أن اهلل يبسىط الىرزق  السىابقة إلمىالق ; فلمىا قىرر فىي ا يىةبعن أهل الجاهلية يق لون الباىات خشىية الفقىر وا ونان
فىي المنىان المااسىه مىن السىياق . فمىا دام الىرزق  اإلمىالق لمن يشاء ويقدر , أ بعِ بالاهي عن ق ل األوالد خشية

 العالقىة ونثرة الاسل أو اوع الاسل ; إاما األمر نلِ إل  اهلل . وم ى  اا فىت اإلمالق بيد اهلل , فال عالقة إذن بين

 لىك الفعلىة الوحشىية  إل  الفقر والاسل من  فنير الااس , وصححت عقيد هم من هذه الااحية فقد اا ف  الدافع بين
  الماافية لفطرة األحياء وساة الحياة 

يانم , إن ق لهم نان خطم نبيرا(. .)   وال  ق لوا أوالدنم خشية إمالق احن ارزقهم وا 

فسىاد االع قىاد والطقىوس  على  شىيء نثىاره فىي حيىاة الجماعىة الواقعيىة , وال يق صىرااحىراف العقيىدة وفسىادها يا إن
وفي سالمة الحياة االج ماعية واس قام ها  , وسالم ها ال عبدية . و صحيح العقيدة ياشيء نثاره في صحة المشاعر

وشىاهد على  أن الحيىاة ال  على  نثىار العقيىدة فىي واقىع الجماعىة اإلاسىااية . بارز . وهذا المثل من وأد الباات مثل
  أن   مثر بالعقيدة , وأن العقيدة ال يمنن أن  عيو في معزل عن الحياة . إال يمنن

  اقف هاا لحظة أمام مثل من دقائق ال عبير القرناي العجيبة . ثم

يىانم وفىي سىورة ففي بىاء على  قىدم رزق ا  األاعىام هذا الموضع قدم رزق األبااء على  رزق ا بىاء  احىن اىرزقهم وا 
ياهم(. وذلك بسبه اخ الف في مدلول الاصين . فهذا الان  وال  ق لوا أوالدنم  نخر رزق األبااء  )احن ارزقنم وا 

يانم ياهم(.: خشية إمالق احن ارزقهم وا    والان ا خر )وال  ق لوا أوالدنم من إمالق احن ارزقنم وا 



فقر ا باء فعىال . فقىدم رزق  بسبه د . وفي األاعام ق لهمق ل األوالد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق األوال هاا
  ال عبيرية هاا وهااك . الدالالت ا باء . فنان ال قديم وال مخير وفق مق ض 

  الاهي عن ق ل األوالد إل  الاهي عن الزاا  ومن

   قربوا الزاا إاِ نان فاحشة وساء سبيال . . وال

األوالد والاهىي عىن ق ىل  ق ىل وقىد  وسىط الاهىي عىن الزاىا بىين الاهىي عىن - ق ىل األوالد والزاىا صىلة ومااسىبة وبىين
 لذات الصلة وذات المااسبة . -الافس 

 
 
ُِ ِإالَّ بِىالَحقِّ َوَمىن ُق ِىلَ  َوالَ  َم الل ى ِِ ُسىْلَطااًا فَىاَل ُيْسىِرف فِّىي الْ  َمْظُلومىاً  َ ْقُ ُلوْا الاَّْفَس الَِّ ي َحرَّ ُِ  َقْ ىلِ َفقَىْد َجَعْلَاىا ِلَوِليِّى َنىاَن  ِإاَّى

  (33َمْاُصورًا )

ي بعىِ غالبىا الرغبىة  , موضىعها في الزاا ق ل من اواحي ش   . إاِ ق ل اب ىداء ألاىِ إراقىة لمىادة الحيىاة فىي غيىر إن
ي خلىق , قبىل مولىده أو بعىد مولىده فىمذا  ىرك الجاىين  أن في ال خلن مىن نثىاره بق ىل الجاىين قبىل أن ي خلىق أو بعىد

أو حياة مهياة , فهي حيىاة مضىيعة فىي المج مىع على  احىو مىن األاحىاء . .  , شريرة في الغاله لحياةللحياة  رك 
فىي  الثقىة صىورة أخىرى . ق ىل للجماعىة ال ىي يفشىو فيهىا , ف ضىيع األاسىاه و خى لط الىدماء , و ىذهه فىي وهو ق ىل

  الجماعات . بين تالعرن والولد , و  حلل الجماعة و  فنك روابطها , ف ا هي إل  ما يشبِ المو 

اافلىة ال ضىرورة  الزوجيىة ق ل للجماعة من جااه نخر , إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقِ يجعىل الحيىاة وهو
للفىراخ الااشىئة , ال  صىح فطر هىا وال  الصىالح لهىا , ويجعىل األسىرة  بعىة ال داعىي إليهىا , واألسىرة هىي المحضىن

   سلم  ربي ها إال فيِ .

الحىدي  . وقىىد يغىىر  العصىر يهىىا الفاحشىىة إال صىارت إلىى  ااحىىالل , ماىذ ال ىىاري  القىىديم إلى مىىن أمىىة فشىت ف ومىا
هىذه الفاحشىة فيهمىا . ولنىن نثىار هىذا االاحىالل  فشىو بعضهم أن أوربا وأمرينا  ملنان زمام القىوة الماديىة اليىوم مىع

واليىات الم حىدة , فىمن فعلهىا لىم  ظهىر ال شىك فيهىا . أمىا فىي األمىم الف يىة نال ظاهرة في األمم القديمة ماها نفراسا
فىي  اإلسىراف بسىبه حداثىة هىذا الشىعه وا سىاع مىوارده نالشىاه الىذي يسىرف فىي شىهوا ِ فىال يظهىر أثىر نثىاره بعىد

اح مىال نثىار السىن , نمىا يقىوى  على  باي ِ وهو شاه ولناِ سرعان ما ي حطم عادما يدلف إل  النهولىة فىال يقىوى
  أعليها المع دلون من أاداده 

شىهوة عايفىة , فىال حرز مىن  إليىِ يحذر من مجىرد مقاربىة الزاىا . وهىي مبالغىة فىي ال حىرز . ألن الزاىا  ىدفع والقرنن
  ضمان . هااك المقاربة أضمن . فعاد المقاربة من أسبابِ ال ينون



ضىرورة . ويحىرم  في غيىر االخ الط ثم يمخذ اإلسالم الطريق عل  أسبابِ الدافعة ,  وقيا للوقوع فيِ . . ينره ومن
اس طاع , ويوصي بالصوم لمن ال يس طيع . وينره  لمن الخلوة . وياه  عن ال برج بالزياة . ويحن عل  الزواج

في المهور . ويافي الخوف من العيلىة واإلمىالق بسىبه األوالد . ويحىن  نالمغاالة الحواجز ال ي  ماع من الزواج
رمىي  وعلى  م . ويوقىع أشىد العقوبىة على  الجريمىة حىين  قىع ,مىن يب غىون الىزواج ليحصىاوا أافسىه مسىاعدة على 

اإلسىالمية مىن ال ىردي  الجماعىة المحصىاات الغىافالت دون برهىان . . إلى  نخىر وسىائل الوقايىة والعىالج , لىيحفظ
  واالاحالل .

  الاهي عن ق ل ا خرين و وجيِ ألولياء المق ول 33الخامس  الدرس

  الزاا بالاهي عن ق ل الافس إال بالحق الاهي عن ق ل األوالد وعن  ويخ م

فىال يسىرف فىي الق ىل , إاىِ  سىلطااا وال  ق لوا الافس ال ي حرم اهلل إال بالحق . ومىن ق ىل مظلومىا فقىد جعلاىا لوليىِ)
  نان ماصورا(. .

يس ألحد غير واهه الحياة , ول فاهلل دين الحياة ودين السالم , فق ل الافس عاده نبيرة  لي الشرك باهلل , واإلسالم
ونىل افىس هىي حىرم ال يمىس , وحىرام إال بىالحق , وهىذا الحىق  . يرسىمها اهلل أن يسلبها إال بمذاِ وفي الحدود ال ي

 ال غمون فيِ , وليس م رونا للرأي وال م مثرا بالهوى . وقد جاء في الصحيحين أن محدد الذي يبيح ق ل الافس

اهلل إال بمحىىدى  رسىىول م يشىىهد أن ال إلىىِ إال اهلل وأن محمىىدااهلل ] ن [ قىىال " ال يحىىل دم امىىرى ء مسىىل رسىىول
  . " للجماعة ثال  الافس بالافس , والزااي المحصن , وال ارك لدياِ المفارق

حيىاة(. حيىاة  القصىان األول  فهي القصىان العىادل الىذي إن ق ىل افسىا فقىد ضىمن الحيىاة لافىوس )ولنىم فىي فمما
 وحيىاةقبل اإلقدام عل  الفعلة الانىراء . فيردعهم األافس والقصان يا ظرهم بنف يد الذين يهمون باالع داء عل 

 فيثىمروا وال يقفىوا عاىد القا ىل , بىل يمضىوا فىي الثىمر , وي بىادلوا الق ىل فىال افوسىهم بنف يىد أصىحاه الىدم أن  ثىور

عدالىة القصىان  إل  هذا الفريق وذاك ح    سيل دماء ودماء . وحياة بممن نل فرد عل  شخصِ واطمئاااِ يقف
  , فياطلق نماا يعمل ويا ج فمذا األمة نلها في حياة .

  الذي بيااه . الاحو الثااية فهي دفع للفساد القا ل في اا شار الفاحشة , وهي لون من الق ل عل  وأما

ره اهلل لهىا الىذي اخ ىا واظامهىا الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوض  في الجماعة , ويهدد أماهىا وأما
للجماعة إاما يق ل ألاِ اخ ار اإلسالم لم يجبر عليِ , ودخل  المفارق , ويسلمها إل  الفرقة القا لة . وال ارك لدياِ

مىا  خارجهىا واطلع على  أسىرارها , فخروجىِ بعىد ذلىك عليهىا فيىِ  هديىد لهىا . ولىو بقىي , المسلمة في جسم الجماعة
بالغىِ ممماىِ إن نىان  وبمجار ىِ إلسىالم بحماي ىِ إن نىان مىن أهىل الن ىاهأنرهِ أحد على  اإلسىالم . بىل ل نفىل ا وا 

  . العقيدة من المشرنين . وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في



فىال يسىرف فىي الق ىل , إاىِ  سىلطااا وال  ق لوا الافس ال ي حرم اهلل إال بالحق . ومىن ق ىل مظلومىا فقىد جعلاىا لوليىِ)
  نان ماصورا(. .

 -فقىد جعىل اهلل لوليىِ  , األسىباه الثالثىة هىي المبيحىة للق ىل , فمىن ق ىل مظلومىا بغيىر واحىد مىن  لىك األسباه  لك
ن شاء عفا عاِ بال دية  ق لِ سلطااا عل  القا ل , إن شاء -وهو أقره عاصه إليِ  ن شاء عفا عل  الدية , وا  وا 

  القا ل , ألن دمِ لِ . في . فهو صاحه األمر في ال صرف

الىذي ماحىِ إيىاه .  السىلطان ذا السىلطان النبيىر ياهىاه اإلسىالم عىن اإلسىراف فىي الق ىل اسى غالال لهىذامقابىل هى وفىي
نما يقىع فىي الثىمر الجىاهلي الىذي ينخىذ فيىِ  -لهم  ذاه واإلسراف في الق ل ينون ب جاوز القا ل إل  سواه ممن ال

 , وينىون اإلسىراف نىذلك بال مثيىل بالقا ىل - ىل بغيىر ذاىه إال أاهىم مىن أسىرة القا واألقىاره ا باء واألخوة واألباىاء

  والولي مسلط عل  دمِ بال مثلة . فاهلل ينره المثلة والرسول قد اه  عاها .

فلينن عادال في قصاصِ  . فال يسرف في الق ل إاِ نان ماصورا(يقضي لِ اهلل , وينيده الشرع , وياصره الحانم)
  , ونل السلطات  ااصره و مخذ لِ بحقِ .

 لبيىة للفطىرة  لاصىر ِ  ولية صاحه الىدم على  القصىان مىن القا ىل , و جايىد سىلطان الشىرع وسىلطان الحىانم يوف
قد يجرفِ ويدفعِ إل  الضره يمياا وشماال في  الذي البشرية , و هدئة للغليان الذي  س شعره افس الولي . الغليان

واله علىى  دم القا ىىل , وأن الحىىانم مجاىىد  حىىين يحىىس أن اهلل قىىد فممىىا حمىى  الغضىىه واالافعىىال علىى  غيىىر هىىدى .
  ثائر ِ  هدأ وافسِ  سنن ويقف عاد حد القصان العادل الهادى ء . فمن لاصر ِ عل  القصان ,

يع رف اإلسالم بهذه  لذلك إاسان فال يطاله بغير ما رنه في فطر ِ من الرغبة العميقة في القصان . واإلاسان
فرضىا . إامىا هىو يىدعو إلى  ال سىامح ويىنثره  ال سىامح , وال ي جاهلهىا فيفىرن الفطىرة ويلبيهىا فىي الحىدود المممواىة

يعطي الحق . فلولي الدم أن يق ن أو يصفح . وشعور ولي الىدم بماىِ  أن ويحبه فيِ , ويمجر عليِ . ولنن بعد
بىِ  ويىدفع سىِيجاح بِ إل  الصفح وال سامح , أما شعوره بماِ مرغم عل  الصفح فقىد يهىيج اف قد قادر عل  نليهما

  إل  الغلو والجما) أ

  عدم اإلع داء عل  مال الي يم واألمر بالوفاء بالعهد 34السادس  الدرس

  العهد . وحرمة أن يا هي السياق من حرمة العرن وحرمة الافس , ي حد  عن حرمة مال الي يم , وبعد

  نان مسنوال . . العهد لعهد إن قربوا مال الي يم إال بال ي هي أحسن , ح   يبلل أشده وأوفوا با وال

  عل  يحفظ عل  المسلم دمِ وعرضِ ومالِ , لقول الرسول ] ن [ " نل المسلم واإلسالم

 



 
اْلَنْيَل ِإذا  َوَأْوُفوا (34 )َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َناَن َمْسُنوالً  َيْبُللَ  َ ْقَرُبوْا َماَل اْلَيِ يِم ِإالَّ ِبالَِّ ي ِهَي َأْحَسُن َح َّ  َوالَ 

  (31َوَأْحَسُن َ ْمِوياًل ) َخْير   ِنْلُ ْم َوِزُاوْا ِبالِقْسَطاِس اْلُمْسَ ِقيِم َذِلكَ 

قربىِ إال بىال ي هىي أحسىن .  مجىرد حرام دمِ وعرضِ ومالِ " ولناِ يشدد في مال الي يم ويبىرز الاهىي عىن المسلم
والجماعىة اإلسىالمية منلفىة برعايىة الي ىيم ومالىِ  , عاىِ , ضعيف عىن الىذود ذلك أن الي يم ضعيف عن  دبير مالِ

  يدبر مالِ وأن يدفع عاِ . أن ح   يبلل أشده ويرشد ويس طيع

جاء األمىر أو الاهىي فيهىا  الفردية يالحظ في هذه األوامر والاواهي أن األمور ال ي ينلف بها نل فرد بصف ِ ومما
األمىىر أوالاهىىي فيهىىا بصىىيغة الجمىىع , ففىىي اإلحسىىان  جىىاء ل ىىي  اىىاط بالجماعىىة فقىىدبصىىيغة المفىىرد ; أمىىا األمىىور ا

ي اء ذي القرب   وابن السبيل , وعدم ال بذير , وال وسط في اإلافاق بين البخل والسرف , وفي والمسنين للوالدين وا 

مىن صىبغة فرديىة .  لهىا من الحىق والاهىي عىن الخىيالء والنبىر . . نىان األمىر أو الاهىي بصىيغة المفىرد لمىا ال ثبت
يفىاء النيىل  برعايىة وفي الاهي عن ق ىل األوالد وعىن الزاىا وعىن ق ىل الىافس , واألمىر مىال الي ىيم والوفىاء بالعهىد , وا 

  الجمع لما لها من صبغة جماعية . بصيغة والميزان نان األمر أو الاهي

نلها مسنولة عن  الجماعة جمع , ل نونثم جاء الاهي عن قره مال الي يم إال بال ي هي أحسن في صيغة ال ومن
  الي يم ومالِ , فهذا عهد عليها بوصفها جماعة .

وأفىوا بالعهىىد إن العهىد نىىان ) رعايىة مىال الي ىىيم عهىد على  الجماعىىة ألحىق بىىِ األمىر بالوفىاء بالعهىىد إطالقىا . وألن
  يان  بِ وياقضِ . من مسنوال(. . يسمل اهلل جل جاللِ عن الوفاء بِ , ويحاسه

فىي ضىمير الفىرد وفىي  والاظافىة أند اإلسالم عل  الوفاء بالعهد وشدد . ألن هذا الوفىاء ماىاط االسى قامة والثقىة وقد
ش   في القرنن والحدي  ; سواء في ذلك عهد اهلل  صور حياة الجماعة . وقد  نرر الحدي  عن الوفاء بالعهد في

عهىىد الحىانم وعهىىد المحنىوم . وبلىىل اإلسىالم فىىي واقعىىِ وعهىد الدولىىة .  الجماعىىة وعهىد الاىىاس . عهىد الفىىرد وعهىد
  بعيدا في الوفاء بالعهود لم  بلغِ البشرية إال في ظل اإلسالم . شموا ال اريخي

   وفية النيل والميزان 31السابع  الدرس

  الوفاء بالعهد إل  إيفاء النيل والميزان  ومن

  ذلك خير وأحسن  مويال(. .وأوفوا النيل إذا نل م وزاوا بالقسطاس المس قيم . )

يفاء النيل والميزان ظاهرة في المعا  واللفظ , والمااسبة في السىياق ملحىوظ ال ااسىق  فاالا قال بين الوفاء بالعهد وا 
.  



يفاء بهمىا ال عامىل فىي الجماعىة ,  يسى قيم النيل واالس قامة في الىوزن , أمااىة فىي ال عامىل , واظافىة فىي القلىه , وا 
الحيىىاة . )ذلىىك خيىىر و أحسىىن  ىىمويال(. . خيىىر فىىي الىىدايا  فىىي الثقىىة فىىي الافىىوس , و ىى م بهمىىا البرنىىةو  ىىوافر بهمىىا 

  وأحسن ملال في ا خرة .

أبدلىِ اهلل بىِ فىي عاجىل  إال ن [ يقول " ال يقىدر رجىل على  حىرام ثىم يدعىِ , لىيس بىِ إال مخافىة اهلل , ] والرسول
  الدايا قبل ا خرة ما هو خير من ذلك " .

الثقىة , وي بعهىا النسىاد  بهمىا في النيل والوزن قذارة وصغار في الافس , وغو وخيااة في ال عامل   زعزع لطمعوا
  وهم يحسبون أاهم ناسبون بال طفيف . ; األفراد , و قل بهما البرنة في محيط الجماعة , فير د هذا عل 

 
 
ِِ ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع  َوالَ  ُِ َمْسُنواًل ) َواْلُفَنادَ  َواْلَبَصرَ َ ْقُف َما َلْيَس َلَك ِب   (36ُنلُّ ُأولىِئَك َناَن َعْا

  نسه ظاهري ووق ي , ألن النساد في الجماعة يعود عل  األفراد بعد حين . وهو

أو الحىافز الىدياي هىو  , األخالقىي حقيقىة أدرنهىا بعيىدو الاظىر فىي عىالم ال جىارة فا بعوهىا , ولىم ينىن الىدافع وهىذه
  العملية . بال جربة ها ; بل مجرد إدرانها في واقع السوقالباع  علي

يحقق أهداف ذاك ; ويزيد عليِ  هذا بين من يل زم إيفاء النيل والميزان  جارة , ومن يل زمِ اع قادا . . أن والفارق
  من األرن , وأوسع في  صور الحياة و ذوقها . أعل  اظافة القله وال طلع في اشاطِ العملي إل  نفاق

ونمىىاده البعيىىدة ,  الوضىىيئة يحقىىق اإلسىىالم دائمىىا أهىىداف الحيىىاة العمليىىة وهىىو مىىان فىىي طريقىىِ إلىى  نفاقىىِ وهنىىذا
  ومجاال ِ الرحيبة .

  الاهي عن القول بدون علم و قرير ماهجية علمية 36الثامن  الدرس

  أو الوهم أو الشبهة  لظنا اإلسالمية عقيدة الوضو) واالس قامة والاصاعة . فال يقوم شيء فيها عل  والعقيدة

  . . .(مسنوال وال  قف ما ليس لك بِ علم . إن السمع والبصر والفناد . . نل أولئك نان عاِ)

البشىرية حىديثا جىدا ,  عرف ىِ النلمىات القليلىة  قىيم ماهجىا نىامال للقلىه والعقىل , يشىمل المىاهج العلمىي الىذي وهىذه
  المااهج العقلية الجافة أ عل  يزة اإلسالمويضيف إليِ اس قامة القله ومراقبة اهلل , م

ومىاهج اإلسىالم  , النىريم من نل خبر ومن نل ظىاهرة ومىن نىل حرنىة قبىل الحنىم عليهىا هىو دعىوة القىرنن فال ثبيت
للىوهم والخرافىة فىي عىالم العقيىدة . ولىم يبىق  مجىال الىدقيق . وم ى  اسى قام القلىه والعقىل على  هىذا المىاهج لىم يبىق



وال عامل . ولم يبق مجىال لعحنىام السىطحية والفىرون الوهميىة فىي  والقضاء بهة في عالم الحنممجال للظن والش
  والعلوم . وال جاره عالم البحو 

القلبيىة ال ىي يعلىن  العقليىة العلمية ال ي يشيد بها الااس في العصر الحدي  ليست سوى طرف مىن األمااىة واألمااة
  وفناده , أمام واهه السمع والبصر والفناد . . وبصره مسنوال عن سمعِ القرنن  بع ها النبرى , ويجعل اإلاسان

الجىوار) والحىواس والعقىل  عاهىا أمااىة الجىوار) والحىواس والعقىل والقلىه . أمااىة يسىمل عاهىا صىاحبها , و سىمل إاها
اسىان روايىة , اطىق اللسىان بنلمىة , ونلمىا روى اإل نلمىا والقلىه جميعىا . أمااىة يىر عو الوجىدان لىدق ها وجسىام ها

  حادثة . أو ونلما أصدر حنما عل  شخن أو أمر

صح ِ من قول يقال ورواية  من وال  قف ما ليس لك بِ علم(. . وال   بع ما لم  علمِ علم اليقين , وما لم   ثبت)
  اع قادية . قضية  روى . من ظاهرة  فسر أو واقعة  علل . ومن حنم شرعي أو

زعمىوا " وفىي :الرجىل فىمن الظىن أنىذه الحىدي  " . وفىي سىان أبىي داود " بىئس مطيىةالحىدي  " إيىانم والظىن  وفىي
  . الحدي  ا خر " إن أفرى الفري أن يري الرجل عيايِ ما لم  ريا " .

العقىل وحىده بىال حرج فىي  يمخىذ   ضافر ا يات واألحادي  عل   قرير ذلك الماهج النامل الم نامىل الىذي ال وهنذا
فىي خىواطره و صىورا ِ , وفىي مشىاعره وأحنامىِ ,  بالقلىه في اس قرائِ ; إاما يصىل ذلىك ال حىرجأحنامِ , وال ثبت 

وال ياقىل روايىة , وال يحنىم العقىل حنمىا وال يبىرم اإلاسىان أمىرا إال وقىد  ثبىت  حادثة فال يقول اللسان نلمة وال يروي
القىرنن  هىذا ة فىي صىح ها . )إنجزئيىة ومىن نىل مالبسىة ومىن نىل ا يجىة , فلىم يبىق هاالىك شىك وال شىبه نىل مىن

  يهدي لل ي هي أقوم(حقا وصدقا . .

 
 
ُِ ِعْاىىَد َربِّىىَك 37طُىىواًل ) اْلِجَبىىالَ  َ ْمىىِو ِفىىي اأَلْرِن َمَرحىىًا ِإاَّىىَك لَىىن َ ْخىىِرَق اأَلْرَن َولَىىن َ ْبلُىىلَ  َوالَ  ( ُنىىلُّ َذِلىىَك َنىىاَن َسىىيٍُّئ

ىا َأْوَحى  ِإَلْيىَك  (38) َمْنُروهىاً  ِِ  َربُّىَك ِمىَن اْلِحْنَمىِة َواَل َ ْجَعىْل َمىعَ َذِلىَك ِممَّ ىْدُحورًا  الل ى ِإَلهىًا نَخىَر َفُ ْلقَى  ِفىي َجهَىاََّم َمُلومىًا مَّ
(39)  

  الاهي عن ال نبر والخيالء 37ال اسع  الدرس

  الناذبة  والخيالء هذه األوامر والاواهي المر بطة بعقيدة ال وحيد بالاهي عن النبر الفارغ و خ م

   مو في األرن مرحا . إاك لن  خرق األرن ولن  بلل الجبال طوال(. . وال)



مىن ثىراء أو سىلطان , أو  يبلغِ حين يخلو قلبِ من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده  مخذه الخيالء بما واإلاسان
ريائىِ , وخفىف ضعيف أمىام حىول اهلل , لطىامن مىن نب وأاِ قوة أو جمال . لو  ذنر أن ما بِ من اعمة فمن اهلل ,

  ال  يها وال مرحا . هواا من خيالئِ , ومش  عل  األرن

 بلىىل الجبىىال  ولىىن يحبىىِ الم طىىاول المخ ىىال المىىر) بضىىعفِ وعجىىزه وضىىلل ِ  )إاىىك لىىن  خىىرق األرن والقىىرنن
 , خلقها اهلل . إاما هو قوي بقوة اهلل ال ي طوال(فاإلاسان بجسمِ ضئيل هزيل , ال يبلل شيئا من األجسام الضخمة

  فيِ , لي صل بِ ويراقبِ وال ياساه . اهلل عزيز بعزة اهلل , نريم بروحِ الذي افخِ

وأده مىع الاىاس . أده  , اهلل ال طىامن وال واضىع الىذي يىدعو إليىِ القىرنن ب رذيىل المىر) والخىيالء , أده مىع ذلىك
القلىه صىغير االه مامىات .  إال فىارغ صىغير والعجىه افسي وأده اج مىاعي . ومىا ي ىرك هىذا األده إلى  الخىيالء

  الااس الا فاشِ و عاليِ . وينرهِ ينرهِ اهلل لبطره واسيان اعم ِ ,

اهلل , فهىو فىي  وضىعِ الحىدي   مىن  واضىع هلل رفعىِ فهىو فىي افسىِ حقيىر وعاىد الاىاس نبيىر . ومىن اسى نبر وفىي
  . والخازير افسِ نبير وعاد الااس حقير . ح   لهو أبغن إليهم من النله

  ربط ال وجيهات األخالقية بالعقيدة وهي  حقق الحنمة 39 - 38العاشر  رسالد

  نراهية اهلل للسي  ء ماها  بمعالن  لك األوامر والاواهي والغاله فيها هو الاهي عن ذميم الفعال والصفات و ا هي

  نل ذلك نان سيئِ عاد ربك منروها(.)

ويسىنت عىن الحسىن  . األمىور و نراهيىة اهلل للسىي  ء مىن  لىكهذا  لخيصا و ذنيرا بمرجع األمر والاهي وهى فينون
  . ذنراا المممور بِ , ألن الاهي عن السي  ء هو الغاله فيها نما

وبيان أاها بعن الحنمة ال ي  . الشرك األوامر والاواهي نما بدأها بربطها باهلل وعقيدة ال وحيد وال حذير من ويخ م
  إل  الرسول  يهدي إليها القرنن الذي أوحاه اهلل

  مدحورا(. ملوما ذلك مما أوح  إليك ربك من الحنمة وال  جعل مع اهلل إلها نخر ف لق  في جهام)

عليهىىا اإلسىالم باىىاء  يقىيم خ ىىام يشىبِ االب ىداء . ف جىىيء محبونىة الطىىرفين , موصىولة بالقاعىدة النبىىرى ال ىي وهىو
  الحياة , قاعدة  وحيد اهلل وعباد ِ دون سواه . .

  الوحدة مقدمة لِ الموضوع افي الاقن عن اهلل وعبادة المخلوقات وخضوعها 17 - 41الثالثة  ةالوحد

 نىاليف وأوامىر واىواهي  والاهايىة الىدرس الثىااي واا هى  ب وحيىد اهلل والاهىي عىن الشىرك بىِ , وضىم بىين البدايىة بىدأ
ا هي باسى انار فنىرة الولىد والشىريك , وبيىان هذا الدرس وي ويبدأ وندابا مر نزة نلها عل  قاعدة ال وحيد الوطيدة . .



ن مىىن شىىيء إال يسىىبح , و هافىىت مىىا فيهىىا مىىن اضىىطراه  و قريىىر وحىىدة اال جىىاه النىىواي إلىى  الخىىالق الواحىىد  )وا 

ومىن فىي األرن ,  السماوات ووحدة المصير والرجعة إل  اهلل في ا خرة , ووحدة علم اهلل الشامل بمن في(بحمده
  يشم يعذبنم(. . إن الخالئق بال معقه  )إن يشم يرحمنم أو ووحدة ال صرف في شنون

والقدرة وال صرف والحنم  واال جاه خالل السياق   هافت عقائد الشرك و  هاوى , و افرد الذات اإللهية بالعبادة ومن
ة شىاملة الوجىود نلىِ م جهىا إلى  خالقىِ فىي  سىبيحة مديىد ويبىدو فىي هىذا الوجىود , ظىاهره وخافيىِ , دايىاه ونخر ىِ ;

  . واألشياء  ش رك فيها األحياء

 
 

ْفَاا ِفىي َهىىَذا41َلَ ُقوُلوَن َقْواًل َعِظيمًا ) ِإاَُّنمْ  َربُُّنم ِباْلَبِايَن َوا ََّخَذ ِمَن اْلَمآلِئَنِة ِإَااثاً  َأَفَمْصَفاُنمْ  ِلَيىذَّنَُّروْا  اْلقُىْرننِ  ( َوَلَقْد َصرَّ
ُِ نِلهَىة  َنَمىا َيُقولُىوَن ِإذًا الَّْبَ َغىْوْا ِإلَى  ِذي اْلَعىْروِ  َنىانَ  ( ُقىل لَّىوْ 41َوَمىا َيِزيىُدُهْم ِإالَّ ُافُىورًا ) ُِ  (42) َسىِبيالً  َمَعى ُسىْبَحاَا

  (43َوَ َعاَل  َعمَّا َيُقوُلوَن ُعُلو ًا َنِبيرًا )

  افي الولد والشريك عن اهلل وخضوع المخلوقات لِ 44 - 41األول  الدرس

  باين وا خذ من المالئنة إااثا   إانم ل قولون قوال عظيما  (أفمصفانم ربنم بال)

اهلل عىن الولىد والصىاحبة نمىا   عىال  لالس انار وال هنم . اس انار لما يقولىون مىن أن المالئنىة باىات اهلل , اس فهام
ن الباات خوف وهم يعدون الباات أدا  من الباين ويق لو  هلل  عال  عن الشبيِ والشريك . و هنم عل  اسبة الباات

 الباين المالئنة إااثا , وياسبون هنالء اإلاا  إل  اهلل أ فمذا نان اهلل هو واهه يجعلون الفقر أو العار ; ومع هذا

  والباات , فهل أصفاهم بالباين المفضلين وا خذ لافسِ اإلاا  المفضوالت  أ

النلىِ على  سىبيل مجىارا هم فىي ادعىاءا هم لبيىان مىا فيهىا مىن  فنىك  وهىذا نلهىا مسى انرة مىن  فالقضىية و هافىت . وا 
  األساس 

عظيمىا فىي ضىخامة  , إانىم ل قولىون قىوال عظيمىا(. . عظيمىا فىي شىااع ِ وبشىاع ِ , عظيمىا فىي جرأ ىِ ووقاح ىِ)
  االف راء فيِ , عظيما في خروجِ عن ال صور وال صديق .

  ولقد صرفاا في هذا القرنن ليذنروا , وما يزيدهم إال افورا(. .)

يضىىاحها طرقىىا شىى   , فقىىد م اوعىىة , ووسىىائل  وأسىىاليه جىىاء القىىرنن بال وحيىىد , وسىىلك إلىى   قريىىر هىىذه العقيىىدة وا 
لىى  ا يىىات النوايىىة  والرجىىوع م عددة)ليذنروا(فال وحيىىد ال يح ىىاج إلىى  أنثىىر مىىن ال ىىذنر إلىى  الفطىىرة وماطقهىىا , وا 

 را مىن العقيىدة ال ىي جىاء بهىا , وافىورا مىن القىرنن ذا ىِسمعوا هذا القرنن . افىو  نلما ودالل ها ; ولناهم يزيدون افورا

  . وال رهات أن يغلبهم عل  عقائدهم الباطلة ال ي يس مسنون بها . عقائد الشرك والوهم خيفة



و هافىت , فهىو يجىاريهم   فنىك جاراهم في ادعاءا هم في حناية الباات واسب ها إل  اهلل لينشف عما فيها من ونما
س حاول أن   قره إل  اهلل , وأن  جد لهىا وسىيلة  فماها لمدعاة , ليقرر أن هذه ا لهة لو وجدتفي حناية ا لهة ا

  إليِ وسبيال 

  لو نان معِ نلهة نما يقولون , إذن الب غوا إل  ذي العرو سبيال . .:قل

نما يقولىون  -اهلل مع  نلهة حرف ام ااع الم ااع , فالقضية نلها مم اعة , وليس هاالك -نما يقول الاحاة  - ولو
اجمىا أو نونبىا , إاسىااا أو حيوااىا , ابا ىا أو  نااىت وا لهىة ال ىي يىدعواها إن هىي إال خلىق مىن خلىق اهلل سىواء -

حسىه اىاموس الفطىرة النوايىة , و خضىع لىإلرادة ال ىي  حنمهىا و صىرفها ;  الخىالق جمىادا . وهىذه نلهىا   جىِ إلى 
  اموسِ و لبي ها إلراد ِ إل  اهلل عن طريق خضوعها لا طريقها و جد

الخالئق ال ىي يىدعون  هذه الب غوا إل  ذي العرو سبيال . . وذنر العرو هاا يوحي باالر فاع وال سامي عل  إذن
  ب ازيِ اهلل في عاله  ذلك أاها نلهة)مع(اهلل . وهي  حت عرشِ وليست معِ . . ويعقه عل 

  و عال  عما يقولون علوا نبيرا . . سبحان

إلى  اهلل , يسىبح لىِ ويجىد  نلِ السياق للنون نلِ بما فيِ ومن فيِ مشهدا فريدا ,  حت عرو اهلل , ي وجِ يرسم ثم
  الوسيلة إليِ 

ن من شيء إال يسبح بحمده , ولنن ال)  سبيحهم , إاىِ   فقهون  سبح لِ السماوات السبع واألرن ومن فيهن , وا 
  نان حليما غفورا(. .

النىون نلىِ حرنىة وحيىاة  فىمذا في هذا النون النبير , و ا فن روحا حيىة  سىبح اهلل .  عبير  ابن بِ نل ذرة وهو
ذا الوجود نلِ  سبيحة واحدة شجية رخية ,  ر فع في   إل  الخالق الواحد النبير الم عال . جالل , وا 

اِ   نلزهرة و  نل لمشهد نواي فريد , حين ي صور القله . نل حصاة ونل حجر . نل حبة ونل ورقة . وا 

 
 

ن مِّىن ُ َسبِّحُ  ُِ السَّىَماَواُت السَّىْبُع َواأَلْرُن َوَمىن ِفىيِهنَّ َواِ  ُِ  ِإالَّ ُيَسىبُِّح ِبَحْمىَدِه َولَىىِنن الَّ َ ْفَقهُىوَن َ ْسىِبيَحُهمْ  َشىْيء   لَى َنىاَن  ِإاَّى
َذا َقَرْأَت اْلُقرنَن َجَعْلَاا44َحِليمًا َغُفورًا )   (45) َن اَل ُيْنِمُاوَن ِبا ِخَرِة ِحَجابًا مَّْسُ وراً َوَبْيَن الَِّذي َبْيَاكَ  ( َواِ 

على  األرن ونىل سىابحة  دابىة نل اب ة ونل شجرة . نل حشرة ونل زاحفة . نىل حيىوان ونىل إاسىان . نىل . ثمرة
  و  وجِ إليِ في عاله . اهلل في الماء والهواء . . ومعها سنان السماء . . نلها  سبح



ن ونلمىا همىت يىده أن  لمىس  , يس شعر الحياة  ده في نل ما حولِ مما يراه ومما ال يراه الوجدان لير عو وهو وا 
  بالحياة . ويابن شيئا , ونلما همت رجلِ أن  طم شيئا . . سمعِ يسبح هلل ,

ن مىىن شىىيء إال يسىىبح بحمده(يسىىبح بطريق ىىِ ولغ ىىِ )ولنىىن ال  فقهىىون  سىىبيحهم(ال) ألانىىم محجوبىىون   فقهواىىِ وا 
ل  الاواميس ال ي  اجىذه  أسرار ن , وألانم لم   سمعوا بقلوبنم , ولم  وجهوها إل بصفاقة الطي الوجود الخفية , وا 

  و  وجِ بها إل  خالق الاواميس , ومدبر هذا النون النبير . , إليها نل ذرة في هذا النون النبير

فماهىا   هيىم  , بال سىبيح ِ شىف الىرو) و صىفو ف  سىمع لنىل م حىرك أو سىانن وهىو ياىبن بىالرو) , وي وجى وحىين
الغىافلون , الىذين  حىول صىفاقة الطىين بىين  يدرنىِ لال صىال بىالمع األعلى  , و ىدرك مىن أسىرار هىذا الوجىود مىا ال

هذا الوجود , الاابضة في نل م حىرك وسىانن , وفىي نىل شىيء فىي  ضمير قلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة في
  هذا الوجود .

فىي ظىل هىذا المونىه   قصىير (. . وذنر الحلم هاا والغفران بمااسبة ما يبىدو مىن البشىر مىنإاِ نان حليما غفورا)
باهلل , ومن ياسه لِ الباات , ومىن يغفىل عىن  يشرك النواي المسبح بحمد اهلل , بياما البشر في جحود وفيهم من

ة وال وحيىد . ولىوال حلىم اهلل فىي هىذا النىون بال سىبيح وال حميىد والمعرفى شىيء حمده و سبيحِ . والبشر أول  مىن نىل
  .(غفورا البشر أخذ عزيز مق در . ولناِ يمهلهم ويذنرهم ويعظهم ويزجرهم )إاِ نان حليما ألخذ وغفرااِ

  الحجه المااعة من  دبر النفار للقرنن وشبها هم حولِ 41الثااي  الدرس

فطىر هم أن   ىمثر بىِ  ويمىااعون   رق لِ ,نان نبراء قريو يس معون إل  القرنن , ولناهم يجاهدون قلوبهم أال ولقد
على  قلىوبهم ناألغلفىة فىال  فقىِ القىرنن , وجعىل فىي  وجعىل ; فجعل اهلل بياهم وبين الرسول حجابا , حجابىا خفيىا ,

   وجيِ  من نذااهم نالصمم فال  عي ما فيِ

ذا قرأت القرنن جعلاا بياىك وبىين الىذين ال ينماىون بىا خرة حجابىا مسى ورا .) على  قلىوبهم أناىة أن يفقهىوه  علاىاوج وا 
ذا ذنىىرت ربىك فىىي القىرنن وحىىده علىى  أدبىارهم افىىورا . احىن أعلىىم بمىا يسىى معون بىىِ , إذ  ولىوا وفىي نذااهىىم وقىرا . وا 

ذ هم اجوى . يقول الظالمون إن   بعون إال رجال مسحورا . ااظر نيىف ضىربوا لىك األمثىال ,  إذ يس معون إليك وا 
  (. .يس طيعون سبيال فال فضلوا

بىن حىره ,  سىفيان روى ابن اسحاق في السىيرة عىن محمىد بىن مسىلم بىن شىهاه عىن الزهىري أاىِ حىد  أن أبىا وقد
خرجىوا ليلىة ليسى معوا مىن  زهىرة وأبىا جهىل بىن هشىام , واألخىاس بىن شىريق بىن عمىرو بىن وهىه الثقفىي حليىف باىي

ا يسى مع فيىِ , ونىل ال يعلىم بمنىىان مىاهم مجلسىى واحىد رسىول اهلل ] ن [ وهىو يصىلي بالليىل فىي بي ىىِ ; فمخىذ نىل
طلىع الفجىر  فرقىوا , ح ى  إذا جمعى هم الطريىق  الومىوا , فقىال بعضىهم  إذا صىاحبِ , فبىا وا يسى معون لىِ , ح ى 

عىاد  الثاايىة رننم بعن سفهائنم ألوقع م في افسِ شيئا . ثم ااصرفوا . ح ى  إذا نااىت الليلىة فلو لبعن ال  عودوا
الطريىق . فقىال بعضىهم  وجمعهىم , فبىا وا يسى معون لىِ , ح ى  إذا طلىع الفجىر  فرقىوانىل رجىل مىاهم إلى  مجلسىِ 



الثالثىة أخىذ نىل رجىل مجلسىِ , فبىا وا يسى معون  الليلىة لبعن مثل ما قالِ أول مرة . ثم ااصرفوا . ح ى  إذا نااىت
اهىىد ال اعىىود . الطريىىق ; فقىىال بعضىىهم لىىبعن ال ابىىر) ح ىى  ا ع فجمعىى هم لىىِ , ح ىى  إذا طلىىع الفجىىر  فرقىىوا ,

   فرقوا . فلما أصبح األخاس بن شريق أخذ عصاه ثم ثم ف عاهدوا عل  ذلك

 
 

َذا َعَل  ُقُلوِبِهْم َأِناًَّة َأن َيْفَقُهوُه َوِفي نَذاِاِهْم َوْقراً  َوَجَعْلَاا  (46) ُافُىوراً  َذَنْرَت َربََّك ِفي اْلُقْرنِن َوْحَدُه َولَّْوْا َعَل  َأْدَبىاِرِهمْ  َواِ 

ِِ ِإْذ َيْسَ ِمُعونَ  ْذ ُهْم َاْجىَوى ِإْذ َيقُىوُل الظَّىاِلُموَن ِإن َ  َِّبُعىوَن ِإالَّ  ِإَلْيكَ  اَّْحُن َأْعَلُم ِبَما َيْسَ ِمُعوَن ِب ( 47مَّْسىُحورًا ) َرُجىالً  َواِ 
  (48َيْسَ ِطيْعوَن َسِبياًل ) َفالَ  ااُظْر َنْيَف َضَرُبوْا َلَك اأَلْمثَاَل َفَضلُّواْ 

فيما سمعت من محمد . قال يا  رأيك ح   أ ي أبا سفيان بن حره في بي ِ , فقال أخبراي يا أبا حاظلة عن رجخ
بهىا , وسىمعت أشىياء مىا عرفىت معااهىا وال مىا يىراد بهىا .  يىراد أبا ثعلبىة واهلل لقىد سىمعت أشىياء أعرفهىا وأعىرف مىا

  أ ى  أبىا جهىل فىدخل عليىِ بي ىِ ; فقال يىا أبىا بىِ . قىال ثم خىرج مىن عاىده ح ى حلفىت قىال األخاس وأاىا , والىذي
أطعمىىوا :الشىرف رأيىك فيمىا سىمعت مىن محمىد   قال مىاذا سىمعت   قال  اازعاىا احىىن وباىو عبىد ماىاف مىا الحنىم

وناىا نفرسىي رهىان , قالوا ماىا ابىي  , الرنىه فمطعماا , وحملىوا فحملاىا , وأعطىوا فمعطياىا . ح ى  إذا  جاثياىا على 
  ال انمن بِ أبدا وال اصدقِ أ قال فقام عاِ األخاس و رنِ . . واهلل سماء . فم   ادرك هذه  يم يِ الوحي من ال

فجعل اهلل بياهم وبين الرسول  , فيمااعواها نان القوم   مثر بالقرنن فطر هم فيصدواها , و جاذبهم إليِ قلوبهم فهنذا
 فعون بِ , وال يه دون بالقرنن الذي ي لىوه . وهنىذا فمذا هم ال يا , القلوه حجابا خفيا ال يظهر للعيون ولنن  حسِ

بىِ فيعىودون  ال ىمثر بما أصاه قلوبهم من القرنن , ثم ي لمرون عل  عدم االس ماع إليىِ ; ثىم يغلىبهم ي ااجون نااوا
عىن هىذا القىرنن المىنثر الجىذاه الىذي  أافسهم , ثم ي ااجون من جديد , ح   لي عاهدون عل  عدم العودة ليحجزوا

ال ىىي يىىدور عليهىىا هىىذا القىىرنن نااىىت  هىىددهم فىىي منىىاا هم وفىىي  ال وحيىىد لىىه القلىىوه واأللبىىاه أ ذلىىك أن عقيىىدةيخ
  فيافرون ماها  نبريائهم ام يازا هم وفي

ذا ذنرت ربك في القرنن وحده ولوا عل  أدبارهم افورا(. .)   وا 

ال فقد نىان  و قاليد أوهام الوثايةمن نلمة ال وحيد , ال ي  هدد وضعهم االج ماعي , القائم عل   افورا الجاهلية , وا 
 هافت , وما في اإلسالم من  ماسىك , وأعىرف بىالقول  من نبراء قريو أذن  من أن يخف  عليهم ما في عقائدهم

سىمو وار فىاع وام يىاز . وهىم الىذين لىم ينواىوا يملنىون أافسىهم مىن االسى ماع  مىن من أن يغيه عاهم مىا فىي القىرنن
  بِ , عل  شدة ما يمااعون قلوبهم ويدافعواها أ وال مثر إليِ

فيطلقىون الى هم علىى   ; واإلذعىان نااىت الفطىرة  ىدفعهم إلىى  ال سىمع وال ىمثر ; والنبريىاء  ىدفعهم عىىن ال سىليم ولقىد
  الرسول ] ن [ يع ذرون بها عن المنابرة والعااد 



  إذ يقول الظالمون إن   بعون إال رجال مسحورا(. .)

أن ينىون هىذا قىول بشىر ;  دخيلى هم ا هىا  حمىل فىي ثااياهىا دليىل  ىمثرهم بىالقرنن ; فهىم يسى نثرون فىيالنلمىة ذ وهذه
مشىاعرهم فياسىبون قائلىِ إلى  السىحر , يرجعىون  فىي ألاهىم يحسىون فيىِ شىيئا غيىر بشىري . ويحسىون دبيبىِ الخفىي

فمحمىد إذن ال ياطىق عىن افسىِ , فىي حديثىِ , وهىذا ال فىوق فىي اظمىِ .  ال ميىز إليىِ هىذه الغرابىة فىي قولىِ , وهىذا
إاسىان ,  هىذا بقوة غير قوة البشر أ ولو أاصفوا لقالوا إاِ من عاد اهلل , فما يمنىن أن يقىول السحر إاما ياطق عن

  وال خلق نخر من خلق اهلل .

  ااظر نيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يس طيعون سبيال(. .)

فلىم يجىدوا طريقىا  وحىاروا , إامىا أاىت رسىول , فضىلوا ولىم يه ىدوا , لك األمثال بالمسحورين ولست بمسحور ضربوا
  يسلنواِ . ال إل  الهدى , وال إل   عليل موقفهم المريه أ
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 ونفروا با خرة  , لبع با قولهم عن القرنن , وعن الرسول ] ن [ وهو ي لو عليهم القرنن . نذلك نذبوا ذلك

 
 

ِفي  َيْنُبرُ  ( َأْو َخْلقًا مِّمَّا11ُقل ُنوُاوْا ِحَجاَرًة َأْو َحِديدًا ) (49) َجِديداً  َأِئَذا ُناَّا ِعَظامًا َوُرَفا ًا َأِإاَّا َلَمْبُعوُثوَن َخْلقاً  َوَقاُلواْ 
لَ  مْ ُصُدوِرُنْم َفَسَيُقوُلوَن َمن ُيِعيُدَاا ُقِل الَِّذي َفَطَرنُ  َعَسى  َأن  ُقىلْ  َمرَّة  َفَسُيْاِغُضوَن ِإَلْيىَك ُرُنوَسىُهْم َوَيُقولُىوَن َم َى  ُهىوَ  َأوَّ

  (11َيُنوَن َقِريبًا )

أو خلقىىا ممىىا ينبىىر فىىي  حديىىدا وقالوا أئىىذا ناىىا عظامىىا ورفا ىىا أئاىىا لمبعوثىىون خلقىىا جديىىدا   قىىل نواوا حجىىارة أو)
إليىىك رنوسىىهم ويقولىىون م   هىىو    فسياغضىىون فطىىرنم أول مىىرة . صىىدورنم . فسىىيقولون من يعيىىداا   قل الىىذي

  بحمده و ظاون إن لبث م إال قليال(. . ف س جيبون قل عس  أن ينون قريبا , يوم يدعونم

على  النثيىر مىن  النريم ناات قضية البع  مثار جدل طويل بين الرسول ] ن [ والمشرنين , واش مل القرنن وقد
والمىوت , وطبيعىة البعى  والحشىر  الحيىاة ذه القضية ووضوحها عاد من ي صىور طبيعىةهذا الجدل . مع بساطة ه

ولنىىن القىىوم لىىم ينواىىوا ي صىىورواها بهىىذا الوضىىو) وب لىىك  . . ولقىىد عرضىىها القىىرنن النىىريم فىىي هىىذا الضىىوء مىىرات
  البع  بعد البل  والفااء المسلط عل  األجسام   صور البساطة ; فنان يصعه عليهم

  ا ناا عظاما ورفا ا أئاا لمبعوثون خلقا جديدا( وقالوا أئذ)



ليسىت أعسىر مىن الاشىمة  ا خىرة أاهىم لىم ينواىوا ي ىدبرون أاهىم لىم ينواىوا أحيىاء أصىال ثىم نىااوا , وأن الاشىمة ذلىك
وأداة الخلق واحدة في نل شيء  )نن فينون(فيس وي  , األول  . وأاِ ال شيء أمام القدرة اإللهية أعسر من شيء

  في اظر الااس , م    وجهت اإلرادة اإللهية إليِ . صعبا ينون الشيء سهال وأن ينون إذن أن

  الرد عل  ذلك ال عجه  ونان

  قل نواوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما ينبر في صدورنم(. .)

  ال لهم الحياة . فيق عن والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذنرى الحياة ; والحديد والحجارة أبعد والعظام

ينبىر فىي صىدورنم أن  ممىا حجارة أو حديدا أو خلقا نخىر أو غىل فىي البعىد عىن الحيىاة مىن الحجىارة والحديىد نواوا
    صوروه وقد افخت فيِ الحياة . . فسيبعثنم اهلل .

,  ظىل ال ىوبي  وال قريىع نىذلك ال يملنىون أن ينواىوا حجىارة أو حديىدا أو خلقىا نخىر ولناىِ قىول لل حىدي . وفيىِ وهىم
  من بعيد إل  ما في  صورهم من جمود و حجر أ إيماء فالحجارة والحديد جماد ال يحس وال ي مثر , وفي هذا

  فسيقولون من يعيداا( )

قل الىذي فطىرنم أول ) ? والخمىود يرداا إل  الحياة إن ناا رفا ا وعظاما , أو خلقىا نخىر أشىد إيغىاال فىي المىوت من
  مرة(. .

أحيىاء . ولنىاهم  يىردهم ل   صور بسيط واضح مريح . فالذي أاشاهم إاشاء قىادر على  أنرد يرجع المشنلة إ وهو
  ال يا فعون بِ وال يق اعون 

  فسياغضون إليك رنوسهم(ياغضواها علوا أو سفال , اس انارا و اس هزاء )

  ويقولون م   هو  ( اس بعادا لهذا الحاد  واس انارا .)

  قل عس  أن ينون قريبا(. .)

وهىم فىي غفلى هم  وقوعىِ ال يعلىم موعىده  حديىدا . ولنىن لعلىِ أقىره ممىا يظاىون . ومىا أجىدرهم أن يخشىوا سىولفالر 
  ينذبون ويس هزئون أ

  يرسم مشهدا سريعا لذلك اليوم  ثم

  يوم يدعونم ف س جيبون بحمده , و ظاون إن لبث م إال قليال(. .)



  وألسا هم  لهج بحمد , , وقد قاموا يلبون دعوة الداعيمشهد يصور أولئك المنذبين بالبع  المانرين لِ  وهو

 
 

 الشَّىْيَطانَ  ( َوُقىل لِِّعَبىاِدي َيُقولُىوْا الَّ ِىي ِهىَي َأْحَسىُن ِإنَّ 12َقِلىياًل ) ِإالَّ  َيْدُعوُنْم َفَ ْسَ ِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَ ُظاُّوَن ِإن لَِّبْثُ مْ  َيْومَ 

ِبياىاً  َن َنىاَن ِلإِلْاَسىاِن َعىُدو اً َياىَزُغ َبْيىَاُهْم ِإنَّ الشَّىْيَطا بُُّنىْم َأْعلَىُم ِبُنىْم ِإن َيَشىْم َيىْرَحْمُنْم َأْو ِإن (13) مُّ ُيَعىذِّْبُنْم َوَمىا  َيَشىمْ  رَّ
ىْلَاا َبْعىَن  َأْعلَىمُ  ( َوَربُّىكَ 14َأْرَسْلَااَك َعَلْيِهْم َوِنىياًل ) َعلَى  َبْعىن  َونَ ْيَاىا  ِبيِّىينَ الاَّ  ِبَمىن ِفىي السَّىَماَواِت َواأَلْرِن َوَلقَىْد َفضَّ

  (11َداُووَد َزُبورًا )

  ليس لهم سوى هذه النلمة من قول وال جواه أ . اهلل

يقولوا الحمىد هلل .  أن جىواه عجيىه ممىن نىااوا يانىرون اليىوم نلىِ ويانىرون اهلل , فىال ينىون لهىم جىواه إال وهىو
  الحمد هلل أ

  ي الظل  )و ظاون إن لبث م إال قليال(. اطوي الحياة الدايا نما ياطو  ويومئذ

قصىيرة قصىيرة , ال  هىي الشعور بالىدايا على  هىذا الاحىو يصىغر مىن قيم هىا فىي افىوس المخىاطبين , فىمذا و صوير
  زال وظل  حول , وم اع قليل . وعهد يبق  من ظاللها في الافس وصورها في الحس , إال أاها لمحة مرت

الماغضىين رنوسىهم  , الرسىول ذبين بالبع  والاشىور , المسى هزئين بوعىد اهلل وقىوليل فت السياق عن هنالء المن ثم
ليىوجههم الرسىول ] ن [ أن يقولىوا النلمىة الطيبىة  المىنماين الم هنمىين الم هجمىين . . يل فىت عىاهم إلى  عبىاد اهلل

  وياطقوا دائما بالحسا  

  عدوا مبياا(. لإلاسان , إن الشيطان نانوقل لعبادي يقولوا ال ي هي أحسن . إن الشيطان يازغ بياهم )

يقىال ليقولىوه . .  مىا وقىل لعبىادي يقولىوا ال ىي هىي أحسىن(عل  وجىِ اإلطىالق وفىي نىل مجىال . فيخ ىاروا أحسىن)
اإلخىىوة بالنلمىىة الخشىىاة  فلىىت , وبىىالرد  بىىين بىىذلك ي قىىون أن يفسىىد الشىىيطان مىىا بيىىاهم مىىن مىىودة . فالشىىيطان ياىىزغ

مشوه بالخالف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والنلمىة الطيبىة  مسىو جىرا)  والوفاق و الود والمحبةالسي  ء ي لوها فمذا ج
  جفافها , و جمعها عل  الود النريم .  ادي القلوه ,

  إن الشيطان نان لإلاسان عدوا مبياا(. .)

الطيبىة  سىد عليىِ  مىةوالنل سىقطات فمىِ وعثىرات لسىااِ , فيغىري بهىا العىداوة والبغضىاء بىين المىرء وأخيىِ . يى لمس
  وافثا ِ . ازغا ِ الثغرات , و قطع عليِ الطريق , و حفظ حرم األخوة نماا من

  الااس في قبضة اهلل وال فضيل ألابياء اهلل 11 - 14الخامس  الدرس



ه , نلىِ بيىد اهلل وحىد المصىير هذه اللف ة يعود السياق إل  مصائر القوم يوم يدعوهم فيس جيبون بحمده , فىمذا وبعد
ن شاء عذه , وهم م رونون لقضاء اهلل ,   الرسول عليهم بونيل , إن هو إال رسول  وما إن شاء رحم , وا 

أعلىم بمىن فىي السىماوات  وربىك ربنم أعلم بنم , إن يشم يرحمنم أو إن يشم يعذبنم , وما أرسلااك عليهم ونىيال .)
  واألرن(. .

   ا هي وظيفة الرسول . البالغ الااس رحم هم أو عذابهم . وعادالمطلق هلل . وهو ير ه عل  نامل علمِ ب فالعلم

اس وجن , ونائاات وعلم يعلم إال اهلل ما هىي  ال اهلل النامل يشمل من في السماوات واألرن من مالئنة ورسل وا 
    وما قدرها   وما درج ها .

  العلم المطلق بحقائق الخالئق فضل اهلل بعن الابيين عل  بعن  وبهذا

فقىىد سىىبق  ال فضىىيل قىىد فضىىلاا بعىىن الابيىىين علىى  بعىىن(. وهىىو  فضىىيل يعلىىم اهلل أسىىبابِ . أمىىا مظىىاهر هىىذاول)
 لك الرسل فضلاا بعضهم عل  بعىن(. ) الحدي  عاها في الجزء الثال  من هذه الظالل عاد  فسير قولِ  عال  

.  

  في موضعِ هااك  فيراجع

  أيضا . إذ ناات ال فضيل  ألحد أابيائِ , ومن مظاهرون ياا داود زبورا(. . وهو اموذج من عطاء اهلل)

 
 
رِّ  ُقلِ  ِِ َفاَل َيْمِلُنوَن َنْشَف الضُّ  ( ُأولَىِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَ ُغوَن ِإلَى 16َواَل َ ْحِوياًل ) َعاُنمْ  اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُ م مِّن ُدوِا

ُِ َوَيَخاُفونَ اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُه  َربِِّهمُ  ُِ  َوَيْرُجوَن َرْحَمَ    (17ِإنَّ َعَذاَه َربَِّك َناَن َمْحُذورًا ) َعَذاَب

  . الزمان أبق  من الخوارق المادية ال ي يراها بعن الااس في ظرف معين من الن ه

  افي األبااء والشرناء عن اهلل و وحيد اهلل 17 - 16السادس  الدرس

باال جىاه إليىِ , و فىرده  سىبحااِ بافىي فنىرة األباىاء والشىرناء , واسى طرد إلى   فىرد اهللهىذا الىدرس الىذي بىدأ  ويا هىي
يزعمىىون الشىىرناء , أن يىىدعوا ا لهىىة المىىدعاة إلىى   الىىذين بىىالعلم وال صىىرف فىىي مصىىائر العبىىاد . . يا هىىي ب حىىدي

  أو  حويل العذاه إل  سواهم  , يعذبهم نشف الضر عاهم لو شاء اهلل أن

بقىادر على  أن ينشىف  أحىد لذين زعم م من دواِ فال يملنون نشف الضر عانم وال  حىويال(. . فلىيسقل ادعوا ا)
  الضر أو يحولِ إال اهلل وحده , الم صرف في أقدار عباده .



خلىق اهلل , يحىاولون أن  مىن لهم أن من يدعواهم نلهة من المالئنة أو الجن أو اإلاىس . . إن هىم إال خلىق ويقرر
  الذي يحذره من يعلم حقيق ِ ويخشاه  عذابِ إل  اهلل وي سابقون إل  رضاه , ويخافونيجدوا طريقهم 

إن عىذاه ربىك نىان  . عذابىِ أولئك الذين يدعون يب غون إل  ربهم الوسيلة أيهم أقره , ويرجون رحم ِ ويخىافون)
  محذورا(. .

يىدعو المالئنىة  وبعضىهم هلل ويعبىده .نان بعضهم يىدعو عزيىرا ابىن اهلل ويعبىده , وبعضىهم يىدعو عيسى  ابىن ا وقد
جميعىا إن هىنالء الىذين  ىدعواهم , أقىربهم إلى   لهىم باات اهلل ويعبدهم , وبعضىهم يىدعو غيىر هىنالء . . فىاهلل يقىول

وعذاه اهلل شديد يحذر ويخىاف  -بالعبادة , ويرجو رحم ِ , ويخش  عذابِ  إليِ اهلل يب غي إليِ الوسيلة , وي قره
  يب غون رضاه . ,   وجهوا إل  اهلل , نما ي وجِ إليِ من  دعواهم نلهة من دواِ وهم عباد هلل أن أجدرنم فما -

باأللوهية والعبىادة واال جىاه  سبحااِ يبدأ الدرس ويخ م ببيان  هافت عقائد الشرك في نل صورها . و فرد اهلل وهنذا
.  

  الوحدة مقدمة  عل  الااسالموضوع قصة ندم والرساالت واعمة اهلل 72 - 18الرابعة  الوحدة

ن شىاء عىذبهم ;  رحمهىم الىدرس السىابق ب قريىر أن اهلل وحىده هىو الم صىرف فىي مصىائر العبىاد , إن شىاء اا هى  وا 
  إل  سواهم .  حويلِ وأن ا لهة ال ي يدعواها من دواِ ال  ملك نشف الضر عاهم وال

وهىو اا هىاء  -وقضىائِ  علمىِ نمىا قىدره اهلل فىي -ا يسى طرد السىياق إلى  بيىان المصىير الاهىائي للبشىر جميعى فىا ن
العذاه ببعضها إن ار نبت ما يس حق العذاه . فال  وقوع القرى جميعها إل  الموت والهالك قبل يوم القيامة , أو

  الوجهين الهالك ح ف أافِ أو الهالك بالعذاه . أي يبق  حي إال ويالقي اهاي ِ عل 

 -على  أيىدي الرسىل  الخىوارق ببعن القرى يشير السياق إل  ما نان يسىبقِ مىنذنر العذاه الذي يحل  وبمااسبة
ألن األولين الذين جاء هم نىذبوا بهىا ولىم  , الرسالة هذه الخوارق ال ي ام اعت في هذه -قبل رسالة محمد ] ن [ 

, ومىىا نااىىت  لىىم يقىىدر علىى  أمىىة محمىىد لىىذلك لىىم يرسىىلِ بىىالخوارق الماديىىة والهىىالك يه ىىدوا فحىىق علىىيهم الهىىالك .
   خويفا لعمم الخالية مما يحل بها من الهالك إذا نذبت بعد مجيئها . إال الخوارق

فىي اإلسىراء ل نىون  الصىادقة نف اهلل الااس عن الرسول ] ن [ وعصمِ ماهم فال يصلون إليىِ . وأراه الرنيىا وقد
شىجرة  -الشىجرة الملعواىة فىي القىرنن  وخىوفهم , قبىل ابى الء للاىاس , ولىم ي خىذ ماهىا خارقىة نخىوارق الرسىاالت مىن

ذن فمىىا نااىىت الخىىوارق إال ل زيىىدهم  فلىىم ال ىىي رنهىىا فىىي أصىىل الجحىىيم , -الزقىىوم  يىىزدهم ال خويىىف إال طغيااىىا . وا 
  طغيااا .



ذن اهلل إلبليس في ذرية ندم وفي الصالحين من عباده  إال هذا الموضع من السياق  جيء قصة إبليس مع ندم , وا 
غوائىِ . . ف نشىىف القصىة عىىن أسىباه فقىد عصىمهم مىىن األصىىيلة ال ىي  قىود الاىىاس إلى  النفىىر  الغوايىىة سىلطااِ وا 

  . والطغيان , و بعدهم عن  دبر ا يات

 
 

ن  ( َوَمىا18اِه َمْسىُطورًا )َعَذابًا َشىِديدًا َنىاَن َذِلىك ِفىي اْلِن َى ُمَعذُِّبوَها مَّن َقْرَية  ِإالَّ َاْحُن ُمْهِلُنوَها َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة َأوْ  َواِ 

ُلونَ  َمَاَعَاا ِإالَّ َ ْخِويفًا  ِبا َياتِ  َثُموَد الاَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموْا ِبَها َوَما ُاْرِسلُ  َونَ ْيَاا َأن اُّْرِسَل ِبا َياِت ِإالَّ َأن َنذََّه ِبَها اأَلوَّ
ْذ ُقْلَاا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاطَ 19) نَيىا الَّ ِىي َأَرْيَاىاَك ِإالَّ ِفْ َاىةً  اسِ ِبالاَّ  ( َواِ  َوالشَّىَجَرَة اْلَمْلُعوَاىَة ِفىي القُىْرنِن  لِّلاَّىاسِ  َوَما َجَعْلَاىا الرُّ

ُفُهْم َفَما   (61ِإالَّ ُطْغَيااًا َنِبيرًا ) َيِزيُدُهمْ  َوُاَخوِّ

هىذا الفضىل بىالبطر  ومقىابل هم السىياق فىي هىذا الموضىع وجىدان اإلاسىان بىذنر فضىل اهلل على  باىي ندم , ويلمىس
الضر في البحر لجىموا إليىِ . فىمذا أاجىاهم إلى  البىر  مسهم والجحود , فال يذنرون اهلل إال في ساعات الشدة . فمذا

في البر وفي البحر سواء أ ولقىد نىرمهم اهلل وفضىلهم على  نثيىر ممىن خلقىِ  يمخذهم أعرضوا . واهلل قادر عل  أن
على  مىا  جىزاءهم ذنرون . ويخى م هىذا الىدرس بمشىهد مىن مشىاهد القيامىة ; يىوم يلقىونال يشىنرون وال يى ولنىاهم ,

  قدمت أيديهم , فال مجال للاجاة ألحد إال بما قدمت يداه .
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ن من قرية إال احن مهلنوها قبل يوم القيامة أ)   الن اه مسطورا(. . في و معذبوها عذابا شديدا . نان ذلكوا 

حىي قبىل ذلىك اليىوم  نىل قىدر اهلل أن يجىيء يىوم القيامىة ووجىِ هىذه األرن خىال مىن الحيىاة , فىالهالك يا ظىر فقىد
مىا رنىز فىي علىم اهلل . واهلل يعلىم مىا  ذلىك الموعود . نذلك قدر العذاه لىبعن هىذه القىرى بمىا  ر نىه مىن ذاىوه .

  نلِ بالقياس إل  علم اهلل سواء . سينون ن علمِ بما هو نائن . فالذي نان والذيسينو 

الهىالك بالعىذاه .  وهىي ناات الخوارق  صاحه الرساالت ل صديق الرسل و خويف الااس من عاقبة ال نذيه وقد
ي زمىااهم . ومىن هاىا فقىد نىذبوا بهىا فى الجاحىدون ولنىن لىم يىنمن بهىذه الخىوارق إال المسى عدة قلىوبهم لإليمىان ; أمىا

  :الخوارق جاءت الرسالة األخيرة غير مصحوبة بهذه

بها . وما ارسل با يىات  فظلموا وما ماعاا أن ارسل با يات إال أن نذه بها األولون . ون ياا ثمود الااقة مبصرة)
  إال  خويفا(.

ويلبىي الفطىرة  , والقلىه ه الفنىرمعجىزة اإلسىالم هىي القىرنن . وهىو ن ىاه يرسىم ماهجىا نىامال للحيىاة . ويخاطى إن
يىوم القيامىة . أمىا الخارقىة الماديىة فهىي  خاطىه  إلى  القويمىة . ويبقى  مف وحىا لعجيىال الم  ابعىة  قىرنه و ىنمن بىِ

  يشاهدها من هذا الجيل . من جيال واحدا من الااس , و ق صر عل 



الذين جاء هم الااقة وفق  , بثمود سياق المثلأن نثرة من نااوا يشاهدون ا يات لم ينماوا بها . وقد ضره ال عل 
موارد الهلنة  صديقا لوعد اهلل بمهالك المنذبين با ية  وأوردوها ما طلبوا واق رحوا نية واضحة . فظلموا بها أافسهم

  إال إاذارا أو  خويفا بح مية الهالك بعد مجيء ا يات . ا يات الخارقة . وما ناات

األجيىال المقبلىة  رسىالة ضىت أن  جىيء الرسىالة األخيىرة غيىر مصىحوبة بىالخوارق . ألاهىاال جىاره البشىرية اق  هىذه
مىدارك اإلاسىان جىيال بعىد جيىل , و ح ىرم   خاطىه جميعها ال رسالة جيل واحد يراها . وألاها رسالة الرشىد البشىري

  نرمِ اهلل عل  نثير من خلقِ . أجلِ إدرانِ الذي   ميز بِ بشري ِ والذي من

مصىدقة للرسىالة . إامىا  معجىزة خىوارق ال ىي وقعىت للرسىول ] ن [ وأولهىا خارقىة اإلسىراء والمعىراج فلىم   خىذال أمىا
  جعلت ف اة للااس واب الء .

ذ قلاىا لىك إن ربىك أحىاط بالاىىاس ومىا جعلاىا الرنيىا ال ىي أرياىىاك إال ف اىة للاىاس ,) الملعواىة فىي القىىرنن  والشىجرة وا 
  نبيرا(. واخوفهم فما يزيدهم إال طغيااا

يقياا . ومن ثم ناات  وازداد ار د بعن من نان نمن بالرسول ] ن [ بعد حادثة اإلسراء , نما ثبت بعضهم ولقد
وابى الء إليمىااهم . أمىا إحاطىة اهلل بالاىاس فقىد نااىت وعىدا  "للاىاس الرنيا ال ي أراهىا اهلل لعبىده فىي  لىك الليلىة "ف اىة

 أن  م د أيديهم إليِ . وعصمة لِ من , بالاصر من اهلل لرسولِ

 
 
ذْ  ْمىتَ  ( قَىاَل َأَرَأْي َىَك َهىىَذا الَّىِذي61َأَأْسىُجُد ِلَمىْن َخَلْقىَت ِطياىًا ) قَىالَ  ُقْلَاا ِلْلَمآلِئَنِة اْسُجُدوْا  َدَم َفَسىَجُدوْا َإالَّ ِإْبِلىيَس  َواِ   َنرَّ

ْرَ ِن ِإَل  َيْوِم اْلِقَياَمِة أَلْحَ ِاَننَّ  ُِ  َعَليَّ َلِئْن َأخَّ يََّ    (62َإالَّ َقِلياًل ) ُذرِّ

الزقوم ال ي يخوف اهلل بهىا  شجرة أخبرهم بوعد اهلل لِ وبما أطلعِ اهلل عليِ في رنياه الناشفة الصادقة . وماِ ولقد
هىا وا لاىا  مىرا وزبىدا , وجعىل يمنىل مىن هىذا بهىذا ويقول  زقمىوا :م هنما المنذبين . فنذبوا بذلك ح   قال أبو جهل

  هذا أ غير علم الزقومفال ا

قبلىِ ومعجىزة المرسىلين  الرساالت ناات الخوارق صااعة مع القوم لو ناات هي نية رسال ِ نما ناات عالمة فماذا
  إال طغيااا نبيرا   الزقوم   وما زاد هم خارقة اإلسراء وال زادهم ال خويف بشجرة

إراد ىِ أن يهلىك المنىذبين  اق ضىت إليهم بخارقة . فقىداهلل لم يقدر إهالنهم بعذاه من عاده . ومن ثم لم يرسل  إن
اىو) وهىود وصىالح ولىوط وشىعيه . . ومىن المنىذبين مىن  نقىوم بالخوارق . أما قريو فقد أمهلت ولم  نخذ باإلبادة

معجىزة  -الصىادقين . ومىاهم مىن أاجىه المىنماين الصىادقين . وظىل القىرنن  اإلسىالم نمن بعد ذلك ونان مىن جاىد
 . وصىحاب ِ ابا مف وحا لجيل محمد ] ن [ ولعجيىال بعىده , فىلمن بىِ مىن لىم يشىهد الرسىول وعصىرهن  - اإلسالم



بىِ مىن هىم بعىد فىي ضىمير  يه ىدي إامىا قىرأ القىرنن أو صىاحه مىن قىرأه . وسىيبق  القىرنن ن ابىا مف وحىا لعجيىال ,
  سبقوه . . لإلسالم من نثير وأافع الغيه , وقد ينون ماهم من هو أشد إيمااا وأصلح عمال ,
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الملعواة ال ي يطعم ماها  والشجرة ظل الرنيا ال ي رنها الرسول ] ن [ واطلع فيها عل  ما اطلع من عوالم , وفي
  وي وعد بمغواء الضالين  يهدد أ باع الشياطين . . يجيء مشهد إبليس الملعون ,

ذ قلاا للمالئنة اسجدوا  ) أرأي ىك هىذا الىذي نرمىت :قىال دم . فسجدوا إال إبلىيس . قال أأسىجد لمىن خلقىت طياىا  وا 
اذهىه فمىن  بعىك مىاهم فىمن جهىام جىزاننم جىزاء :قىال علىي لىئن أخىر ن إلى  يىوم القيامىة ألح ىانن ذري ىِ إال قلىيال .

وال واألوالد وأجلىىه علىىيهم بخيلىىك ورجلىىك , وشىىارنهم فىىي األمىى , بصىىو ك موفىىورا . واسىى فزز مىىن اسىى طعت مىىاهم
  إال غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . ونف  بربك ونيال(. . الشيطان وعدهم . وما يعدهم

الااس وهم يطلعون  ليحذر السياق ينشف عن األسباه األصيلة لضالل الضالين , فيعرن هذا المشهد هاا , إن
  عن إصرار سابق قديم أ , هاب عل  أسباه الغواية , ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم ي هددهم

ذ قلاا للمالئنة اسجدوا  دم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد لمن خلقت طياا  ()   وا 

  حسد إبليس  دم يجعلِ يذنر الطين ويغفل افخة اهلل في هذا الطين أ إاِ

  إبليس بضعف هذا المخلوق واس عداده للغواية , فيقول في  بجح  ويعرن

  ت علي(أ رى هذا المخلوق الذي جعل ِ أنرم ماي عادك  أرأي ك هذا الذي نرم)

وأملىك زمىامهم وأجعلهىم فىي  وأح ىويهم لىئن أخىر ن إلى  يىوم القيامىة ألح ىانن ذري ىِ إال قلىيال(. . فعسى ولين علىيهم)
  قبضة يدي أصرف أمرهم .

ال ىي ينىون فيهىا م صىال  ِحال ى إبلىيس عىن اسى عداد اإلاسىان للخيىر والهدايىة اسى عداده للشىر والغوايىة . عىن ويغفىل
هذه هي مزية هىذا المخلىوق ال ىي  رفعىِ على  ذوي  أن باهلل فير فع ويسمو ويع صم من الشر والغواية , ويغفل عن

  واحدا  سلنِ بال إرادة . فاإلرادة هي سر هذا المخلوق العجيه . طريقا الطبيعة المفردة ال ي ال  عرف إال

  :اإلاسان شر والغواية الزمام , يحاول محاول ِ مع بايإرادة اهلل أن يطلق لرسول ال و شاء

 
 



 َواْسىَ ْفِزْز َمىِن اْسىَ َطْعَت ِمىْاُهْم ِبَصىْوِ َك َوَأْجِلىهْ  (63) مَّْوفُىوراً  اْذَهىْه َفَمىن َ ِبَعىَك ِمىْاُهْم فَىِمنَّ َجهَىاََّم َجىَزنُنُنْم َجىَزاء قَىالَ 

َلَك  َلْيَس  ( ِإنَّ ِعَباِدي64َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيَطاُن ِإالَّ ُغُرورًا ) َوِعْدُهمْ  ي اأَلْمَواِل َواأَلْوالدِ ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْنُهْم فِ  َعَلْيِهم
  (61َعَلْيِهْم ُسْلَطان  َوَنَف  ِبَربَِّك َوِنياًل )

  قال اذهه فمن  بعك ماهم فمن جهام جزاننم جزاء موفورا(. .)

أن ي بعوك أو يعرضوا  يملنون واا في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل واإلرادة ,فحاول محاول ك . اذهه ممذ اذهه
الهدايىة , معرضىا عىن اىداء الىرحمن إلى  اىداء  جااىه عاىك )فمىن  بعىك ماهم(مغلبىا جااىه الغوايىة فىي افسىِ على 

أاىت و ىابعوك ونيىات اهلل المصىاحبة للرسىاالت , )فىمن جهىام جزاننم( , النىون الشىيطان , غىافال عىن نيىات اهلل فىي
  .(موفورا )جزاء

  واس فزز من اس طعت ماهم بصو ك وأجله عليهم بخيلك ورجلك(.)

المعرنىة الصىاخبة ,  فهىي  جسىيم لوسىائل الغوايىة واإلحاطىة , واالسى يالء على  القلىوه والمشىاعر والعقىول . وهىو
هىا الصىوت فيىزعج الخصىىوم يرسىل في . والمبىارزات  سى خدم فيهىا األصىوات والخيىل والرجىل على  طريقىة المعىارك

للفىى  الماصىىوه والمنيىىدة المىىدبرة . فىىمذا اسىى درجوا إلىى  العىىراء  يسىى درجهم ويخىىرجهم مىىن مرانىىزهم الحصىىياة , أو
  بهم الرجال أ وأحاطت أخذ هم الخيل ,

  وشارنهم في األموال واألوالد(. .)

فهىىي  -لآللهىىة المىىدعاة  اصىىيبا مىىوالهمالشىىرنة   مثىىل فىىي أوهىىام الوثايىىة الجاهليىىة , إذ نىىااوا يجعلىىون فىىي أ وهىىذه
نعبىىد الىىالت وعبىىد ماىىاة . وأحيااىىا نىىااوا  - للشىىيطان فهىىي -وفىىي أوالدهىىم اىىذورا لآللهىىة أو عبيىىدا لهىىا  -للشىىيطان 

  ! يجعلواها للشيطان رأسا نعبد الحار 

د يجىيء مىن نىل ولى وفىي   مثل في نل مال يجب  من حرام , أو ي صرف فيىِ بغيىر حىق , أو يافىق فىي إثىم . نما
  حرام . ففيِ شرنة للشيطان .

  الحياة أ قوام يصور في عمومِ شرنة  قوم بين إبليس وأ باعِ  شمل األموال واألوالد وهما وال عبير

بلىيس يعىدهم الشىيطان إال  ومىا مىمذون فىي أن يسى خدم وسىائلِ نلهىا , وماهىا الوعىود المغريىة المخادعىة  )وعىدهم وا 
األسىىباه الحىىرام . والوعىىد بالغلبىىة والفىىوز  مىىن العقوبىىة والقصىىان . والوعىىد بىىالغا غرورا(نالوعىىد بىىاإلفالت مىىن 

  . بالوسائل القذرة واألساليه الخسيسة . .



يىدخل ماهىا الشىيطان على   ال ىي أشد الوعود إغراء الوعىد بىالعفو والمغفىرة بعىد الىذاه والخطيئىة ; وهىي الثغىرة ولعل
والمنابرة . في لطف حيائذ إلى   لىك الافىوس  بالمعصية ااحية المجاهرةنثير من القلوه ال ي يعز عليِ غزوها من 

  يلو) لها بسعة الرحمة اإللهية وشمول العفو والمغفرة أ وهو الم حرجة , ويزين لها الخطيئة

بحصىىااة  مىىزودون ممذواىىا فىي إغىواء مىن يجاحىون إليىك . ولنىىن هاالىك مىن ال سىلطان لىك علىىيهم , ألاهىم اذهىه
  خيلك ورجلك أ  ماعهم ماك ومن

  إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . ونف  بربك ونيال(. .)

اافصىام لهىا . م ى  أيقىظ فىي  ال ا صىل القلىه بىاهلل , وا جىِ إليىِ بالعبىادة . م ى  ار ىبط بىالعروة الىوثق  ال ىي فم ى 
اهلل , وهذا الىرو) للشيطان عل  ذلك القله الموصول ب حيائذ روحِ الافخة العلوية فمشرقت وأاارت . . فال سلطان

  ونف  بربك ونيال(يعصم وياصر ويبطل نيد الشيطان .) المشرق باور اإليمان . .

  لِ عليهم من سلطان . فما الشيطان يافذ وعيده , ويس ذل عبيده , ولناِ ال يجرن عل  عباد الرحمن , وااطلق
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  ويس معون إليِ , , الشيطان ما يبي ِ الشيطان للااس من شر وأذى ; ثم يوجد في الااس من ي بعون هذا ذلك

 
 

بُُّنمُ  ِِ  الَِّذي ُيْزِجي َلُنُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر ِلَ ْبَ ُغوْا ِمن رَّ ُِ َناَن ِبُنْم َرِحيمًا ) َفْضِل رُّ ِفي66ِإاَّ َذا َمسَُّنُم اْلضُّ َضلَّ  َبْحرِ الْ  ( َواِ 
اُنْم ِإَل  اْلَبرِّ  اْلَبىرِّ َأْو  َجااِىهَ  ( َأَفَمِماُ ْم َأن َيْخِسَف ِبُنىمْ 67َوَناَن اإِلْاَساُن َنُفورًا ) َأْعَرْضُ مْ  َمن َ ْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه َفَلمَّا َاجَّ

ِِ َ اَرًة ُأْخَرى َفُيْرِسلَ َأْم  (68) َوِنيالً  ُيْرِسَل َعَلْيُنْم َحاِصبًا ُثمَّ اَل َ ِجُدوْا َلُنمْ  يِح  َعَلْيُنمْ  َأِماُ ْم َأن ُيِعيَدُنْم ِفي َقاِصفا مَِّن الرِّ
ِِ َ ِبيعًا ) َ ِجُدواْ  َفُيْغِرَقُنم ِبَما َنَفْرُ ْم ُثمَّ الَ    (69َلُنْم َعَلْيَاا ِب

المعىاو , وياجىيهم مىن الضىر  لهىم عىن اىداء اهلل لهىم وهداي ىِ . واهلل رحىيم بهىم يعيىاهم ويهىديهم وييسىر ويعرضىون
  هم يعرضون وينفرون  إذا والنره , ويس جيه لهم في موقف الشدة والضيق . . ثم

ذا) الضر في البحر ضىل  مسنم ربنم الذي يزجي لنم الفلك في البحر ل ب غوا من فضلِ , إاِ نان بنم رحيما . وا 
  نفورا(. . ساناإلا من  دعون إال إياه , فلما اجانم إل  البر أعرض م , ونان

الشىعور بيىد اهلل فىي  ألن يعرن هذا المشهد , مشهد الفلك فىي البحىر , اموذجىا للحظىات الشىدة والحىرج . والسياق
الخضم ,   قاذفها األمواج وال يارات والااس  في الخضم أقوى وأشد حساسية , واقطة من الخشه أو المعدن  ائهة

  م شبثون بهذه الاقطة عل  نف الرحمن .



في الفلك صىغيرا نىان  رجفة مشهد يحس بِ من نابده , ويحس بالقلوه الخافقة الواجفة الم علقة بنل هزة ونل إاِ
نالريشىة فىي مهىه الريىا) على  ثىبج المىوج  اللحظىات أو نبيىرا ح ى  عىابرات المحىيط الجبىارة ال ىي  بىدو فىي بعىن

  الجبار أ

و دفعِ ليب غوا من فضىلِ  البحر اهلل  زجي لهم الفلك فييلمس القلوه لمسة قوية وهو يشعر الااس أن يد  وال عبير
  في هذا األوان . القلوه )إاِ نان بنم رحيما(فالرحمة هي أظهر ما  س شعره

بىين األمىواج نىل قىوة  الم اىاو) يا قل بهم مىن اإلزجىاء الرخىي لالضىطراه الع ىي . حىين ياسى  الرنىه فىي الفلىك ثم
الخطىر ال يىدعون أحىدا سىواه  )ضىل مىن  ىدعون إال  لحظة إليِ وحده في ونل ساد ونل مجير إال اهلل , في جهون

  إياه(. .

ياس  لحظة الشىدة  ح   اإلاسان هو اإلاسان , فما إن  اجلي الغمرة , و حس قدماه ثبات األرن من  ح ِ ولنن
ما اجانم إل  البر ال ي جالها الخطر  )فل فطر ِ , فياس  اهلل , و  قاذفِ األهواء و جرفِ الشهوات , و غطي عل 

  قلبِ باهلل فمشرق واس اار . ا صل أعرض م ونان اإلاسان نفورا(إال من

فىي البىر أو وهىم  يالحقهىم يسى جيو السىياق وجىدان المخىاطبين ب صىوير الخطىر الىذي  رنىوه فىي البحىر وهىو وهاىا
مىاه , ال فىي البحىر وال فىي البىر في جىوار اهلل وح إال يعودون إليِ في البحر , ليشعروا أن األمن والقرار ال ينواان

  وال في الملجم الحصين والمازل المريح  الموا ية ; ال في الموجة الرخية والريح

أما م أن يعيدنم فيِ  ارة  أم أفمما م أن يخسف بنم جااه البر أو يرسل علينم حاصبا , ثم ال  جدوا لنم ونيال  )
  ثم ال  جدوا لنم علياا بِ  بيعا  (. , نفر م أخرى , فيرسل علينم قاصفا من الريح فيغرقنم بما

قبضى ِ فىي البحىر .  فىي البشر في قبضة اهلل في نل لحظة وفي نل بقعة . إاهم فىي قبضى ِ فىي البىر نمىا هىم إن
أو بغيرهما من األسباه المسخرة لقدرة  , برنان فنيف يمماون   نيف يمماون أن يخسف بهم جااه البر بزلزال أو

بىالحمم والمىاء والطىين واألحجىار , فى هلنهم دون أن يجىدوا لهىم مىن   قىذفهم علىيهم عاصىفة برناايىة اهلل   أو يرسىل
  يحميهم ويدفع عاهم   ونيال دون اهلل

السىفين , فيغىرقهم  و حطىم نيف يمماون أن يردهم اهلل إل  البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة ,  قصف الصىواري أم
عراضهم , فال يجدون م   ? إغراقهم ن يطاله بعدهم ب بعةبسبه نفرهم وا 

إليىِ وحىده فىي الشىدة ثىم  ي وجهون إاها الغفلة أن يعرن الااس عن ربهم وينفروا . ثم يمماوا أخذه ونيده . وهم أال
  اهلل أ بها ياسواِ بعد الاجاة . نماها نخر شدة يمنن أن ياخذهم

 



 
ْمَاىا َباِىي نَدَم َوَحَمْلَاىاُهْم ِفىي اْلَبى َوَلقَىدْ  ىْلَااُهْم َعلَى  َنِثيىر  مِّمَّىنْ  َوَرَزْقَاىاُهم رِّ َواْلَبْحىرِ َنرَّ ىَن الطَّيَِّبىاِت َوَفضَّ َ ْفِضىياًل  َخَلْقَاىا مِّ

ِِ َفُمْولَىىِئَك َيْقىَرُنوَن ِن َىاَبُهْم َوالَ  ُأو ِىيَ  ( َيىْوَم َاىْدُعو ُنىلَّ ُأَاىاس  ِبِمَمىاِمِهْم َفَمىنْ 71) ُِ ِبَيِمياِى ( َوَمىن 71ياًل )َف ِى ُيْظَلُمىونَ  ِنَ اَبى
  (72َوَأَضلُّ َسِبياًل ) َأْعَم  َناَن ِفي َهىِذِه َأْعَم  َفُهَو ِفي ا ِخَرةِ 

   نريم اهلل لباي البشر 71الرابع  الدرس

بهىذه الفطىرة ال ىي  , الهيئىة وقىد نىرم اهلل هىذا المخلىوق البشىري على  نثيىر مىن خلقىِ . نرمىِ بخلق ىِ على   لىك ذلىك
  النيان أ ذلك فخة , ف جمع بين األرن والسماء في جمع بين الطين والا

فيها ويبدل , وياى ج فيهىا  يغير باالس عدادات ال ي أودعها فطر ِ ; وال ي اس مهل بها الخالفة في األرن , ونرمِ
  . للحياة وياشيء , ويرنه فيها ويحلل , ويبلل بها النمال المقدر

مد ونرمِ   . . واألفالك اده بعون القوى النواية في النوانهب سخير القوى النواية لِ في األرن وا 

المالئنىة ويعلىن فيىِ الخىالق  فيِ بذلك االس قبال الفخم الذي اس قبلِ بِ الوجود , وبذلك المونه الذي  سجد ونرمِ
  جل شااِ  نريم هذا اإلاسان أ

  القرنن . . . . رنبمعالن هذا ال نريم نلِ في ن ابِ المازل من المع األعل  الباقي في األ ونرمِ

نثيىىر ممىىن خلقاىىا  علىى  ولقىىد نرماىىا باىىي ندم وحملاىىاهم فىىي البىىر والبحىىر , ورزقاىىاهم مىىن الطيبىىات , وفضىىلااهم)
   فضيال(. .

لطبيعىة الحيىاة اإلاسىااية  موافقىة وحملااهم في البر والبحر(والحمل في البر والبحر يى م ب سىخير الاىواميس وجعلهىا)
موافقىة للطبيعىة البشىرية لمىا قامىت الحيىاة اإلاسىااية ,  الاىواميس ت , ولىو لىم  نىن هىذهوما رنىه فيهىا مىن اسى عدادا

فيهىا  الحيىاة إل  العوامل الطبيعية في البر والبحر . ولنن اإلاسان مىزود بالقىدرة على  بالقياس وهي ضعيفة ضئيلة
  . , ومزود نذلك باالس عدادات ال ي  مناِ من اس خدامها . ونلِ من فضل اهلل

يىىذنر النثيىىر مىىن هىىذه  فىىال ورزقاىىاهم مىىن الطيبىىات(. . واإلاسىىان ياسىى  مىىا رزقىىِ اهلل مىىن الطيبىىات بطىىول األلفىىة)
بِ , ولناِ سرعان مىا يعىود فياسى  . . هىذه  يس م ع الطيبات ال ي رزقها إال حين يحرمها . فعادئذ يعرف قيمة ما

لى  الحرنىة . هىذه الحىواس . هىذا العقىل . . . هىذه الصحة . هذه القىدرة ع هذه الشمس . هذا الهواء . هذا الماء .
مىا ال  الطيبىات والمشىاهد . . . هىذا النىون الطويىل العىرين الىذي اسى خلف فيىِ , وفيىِ مىن والمشىاره المطىاعم
  يحصيِ .



العرين . وبما  الطويل وفضلااهم عل  نثير ممن خلقاا  فضيال(. . فضلااهم بهذا االس خالف في ملك األرن)
  في ملك اهلل . . . الخالئق ر هم من اس عدادات  جعل المخلوق اإلاسااي فذا بينرنه في فط

  والثواه والعقاه في االخرة 7172الخامس  الدرس

الصىفة األولى  ال ىي بهىا  هىي ال نريم أن ينون اإلاسان قيما عل  افسِ , مح مال  بعىة ا جاهىِ وعملىِ . فهىذه ومن
فىىي دار العمىىل . فمىىن العىىدل أن يلقىى  جىىزاء  اسىى خلف فرديىىة ال بعىىة . وبهىىانىان اإلاسىىان إاسىىااا . حريىىة اال جىىاه و 
  ا جاهِ وثمرة عملِ في دار الحساه 

ف يال . ومن نان فىي هىذه  يظلمون ادعو نل أااس بممامهم . فمن أو ي ن ابِ بيمياِ فمولئك يقرأون ن ابهم وال يوم
  أعم  فهو في ا خرة أعم  وأضل سبيال . .

أو الرسىول الىذي  , ا بع ىِ الخالئىق محشىورة . ونىل جماعىة  اىادي بعاوااهىا باسىم المىاهج الىذي مشىهد يصىور وهىو
ليسلم لها ن اه عملها وجزائها في الدار ا خرة . .   اادي اق دت بِ , أو اإلمام الذي ائ مت بِ في الحياة الدايا .

ال يىاقن ماىِ شىيئا ولىو قىدر الخىيط الىىذي  بن ابىِ يقىرنه ويى ماله , ويىىوف  أجىره فىر) فمىن أو ىي ن ابىِ بيمياىِ فهىو
ضىالال .  وأشىد ومن عمىي فىي الىدايا عىن دالئىل الهىدى فهىو فىي ا خىرة أعمى  عىن طريىق الخيىر . ! الاواة ي وسط

ي خىبط , ال يجىد مىن يهديىِ وال  ضىاال وجزانه معروف . ولنن السياق يرسىمِ فىي المشىهد المىزدحم الهائىل , أعمى 
مشىهد العمى  والضىالل فىي ذلىك الموقىف العصىيه هىو  ألن ال يقىرر فىي شىماِ أمىرا ,ما يه دي بِ , ويدعِ نىذلك 

  ! وحده جزاء مرهوه ; ينثر في القلوه

 الىدرس األخيىر فىي سىورة هىذا الوحىدة مقدمىة والرسىول القىرنن الموضىوع الموقف مىن 111 - 73الخامسىة  الوحىدة

الىذي جىاء بىِ  والقىرنن [ وموقىف القىوم ماىِ . يقىوم على  المحىور الرئيسىي للسىورة . شىخن الرسىول ] ن اإلسىراء
  وخصائن هذا القرنن .

ومىا همىوا بىِ مىن  , إليىِ يبىدأ باإلشىارة إلى  محىاوالت المشىرنين مىع الرسىول ليف اىوه عىن بعىن مىا أاىزل اهلل وهىو
هم فىي علمىِ  عىال  مىن إمهىالهم وعىدم أخىذ سىبق إخراجِ من منة وعصمة اهلل لِ من ف ا هم ومىن اسى فزازهم , لمىا

لحىىاق بهىىم الهىىالك وفىىق سىىاة اهلل ال ىىي ال   بىىدل مىىع الىىذين  الرسىىول بعىىذاه اإلبىىادة نىىاألمم قىىبلهم . ولىىو أخرجىىوا
  . األقوام يخرجون رسلهم من

مىدخل صىدق  يدخلىِ ثىم يىنمر الرسىول ] ن [ أن يمضىي فىي طريقىِ يصىلي لربىِ ويقىرأ قرناىِ ويىدعو اهلل أن ومىن
فهىذا اال صىال بىاهلل هىو  . الباطىل يرا , ويعلىن مجىيء الحىق وزهىوقويخرجىِ مخىرج صىدق ويجعىل لىِ سىلطااا اصى

  . والسلطان سالحِ الذي يعصمِ من الف اة وينفل لِ الاصر



فهىم فىي عىذاه  , ينىذبون بيان لوظيفة القىرنن فهىو شىفاء ورحمىة لمىن ينماىون بىِ , وهىو عىذاه واقمىة على  مىن ثم
  ماِ في الدايا ويلقون العذاه بسببِ في ا خرة .

فهىو فىي الاعمىىة  . والعىذاه الرحمىة والعىذاه يىىذنر السىياق شىيئا مىن صىفة اإلاسىان فىي حىال ي الرحمىىة وبمااسىبة
خفي ب رك نل إاسىان يعمىل وفىق طبيع ىِ  ب هديد م بطر معرن , وهو في الاقمة ينوس قاوط . ويعقه عل  هذا

  ح   يلق  في ا خرة جزاءه .

مىن غيىه اهلل , لىيس  غيىه ذلىك بمااسىبة سىنالهم عىن الىرو) . والىرو)يقرر أن علم اإلاسىان قليىل ضىئيل . و  نذلك
رسىولِ . وهىو مىن فضىلِ عليىِ ولىو شىاء اهلل  على  فىي مقىدور البشىر إدرانىِ . . والعلىم المسى يقن هىو مىا أازلىِ اهلل

  وفضلِ عل  رسولِ . اهلل لذهه بهذا الفضل دون معقه , ولناها رحمة

و ظىاهروا , والىذي  اج معىوا ال يسى طيع اإلاسىان والجىن أن يىم وا بمثلىِ ولىو يىذنر أن هىذا القىرنن المعجىز الىذي ثىم
هىىذا القىىرنن لىم يغىىن نفىىار قىىريو , فراحىىوا  . صىرف اهلل فيىىِ دالئىىل الهىىدى واوعهىا ل خاطىىه نىىل عقىىل ونىىل قلىه .

رف ; الياابيع في األرن , أو أن ينون لِ بيت من زخ ن فجير يطلبون إل  الرسول ] ن [ خوارق مادية ساذجة
خصىائن البشىر نىمن يرقى  الرسىول فىي السىماء أمىامهم ويىم ي إلىيهم بن ىاه مىادي  مىن نما  عا ىوا فطلبىوا مىا لىيس

  قبيال أ والمالئنة يرسل عليهم قطعا من السماء  هلنهم . وزادوا عا ا ونفرا فطلبوا أن يم يهم باهلل أو يقرأواِ ,

العات , وجىزاء  نىذيبهم  هذا ِ عاقب هم ال ي  ا ظرهم جزاءيعرن السياق مشهدا من مشاهد القيامة يصور في وهاا
  با خرة , واس انارهم البع  وقد صاروا عظاما ورفا ا .

فممسىىنوا خشىىية افىىاد  البشىىري مىىن اق راحىىا هم الم عا ىىة , وهىىم لىىو نىىااوا خزاىىة رحمىىة اهلل , ألدرنهىىم الشىىح ويسىىخر
  ويق رحون أ يطلبون فيماالخزائن ال ي ال  افد أ وهم مع ذلك ال يقفون عاد حد 

اهلل حسىه سىا ِ  فىمهلنهم طلبهم الخوارق يذنرهم بالخوارق ال ي جاء بها موس  فنذه بها فرعىون وقومىِ وبمااسبة
  في إهالك المنذبين .

عىدادها .  ال ىي هىذا القىرنن فهىو المعجىزة الباقيىة الحقىة . وقىد جىاء م فرقىا حسىه حاجىة األمىة فممىا جىاء ل ربي هىا وا 
ما فيِ من حق ويذعاون لِ ويخشعون , وينماون بىِ  يدرنون و وا العلم من قبلِ من منماي األمم السابقةوالذين أ

  ويسلمون .

 
 

ن ذًا الَّ ََّخىُذوَك َخِلىياًل ) َعَلْيَاىا َناُدوْا َلَيْفِ ُاوَاَك َعىِن الَّىِذي َأْوَحْيَاىا ِإَلْيىَك ِل ْف َىِريَ  َواِ  َلقَىْد ِنىدتَّ  بَّْ َاىاكَ ثَ  ( َولَىْواَل َأن73َغْيىَرُه َواِ 
ََذْقَااكَ  ( ِإذاً 74َ ْرَنُن ِإَلْيِهْم َشْيئًا َقِلياًل )   (71َاِصيرًا ) َعَلْيَاا ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ اَل َ ِجُد َلكَ  ألَّ



ل   سبيحِ وحمده , و ا هي ت بال سىبيح وال ازيىِ . بىدأ نمىا السورة ب وجيِ الرسول ] ن [ إل  عبادة اهلل وحده , وا 
.  
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ذا ال خىذوك) ن نىادوا ليف اواىك عىن الىذي أوحياىا إليىك ل ف ىري علياىا غيىره . وا  ولىوال أن ثب اىاك لقىد نىدت  . خلىيال وا 
ن نىىادوا الممىىات , ثىىم ال  وضىىعف  ىىرنن إلىىيهم شىىيئا قلىىيال . إذا ألذقاىىاك ضىىعف الحيىىاة  جىىد لىىك علياىىا اصىىيرا . وا 

ذا ال يلبثىون خالفىك إال قلىيال . سىاة مىن قىد أرسىلاا قبلىك مىن رسىلاا وال  , ماهىا ليسى فزواك مىن األرن ليخرجىوك وا 
   حويال(. . لسا اا  جد

ره , إليِ , ليف ري عليِ غي اهلل السياق محاوالت المشرنين مع الرسول ] ن [ وأولها محاولة ف ا ِ عما أوح  يعدد
  وهو الصادق األمين .

أن ي ىرك ال اديىد بىلله هم  مقابىل حاولوا هذه المحاولة في صور ش   . . ماها مساوم هم لىِ أن يعبىدوا إلهىِ فىي لقد
أرضهم حراما نالبيت الع يىق الىذي حرمىِ اهلل . وماهىا  يجعل وما نان عليِ نبانهم . وماها مساومة بعضهم لِ أن

  مجلسا غير مجلس الفقراء . . . همل طله بعن النبراء أن يجعل

الحىق , وعصىم ِ  على  يشىير إلى  هىذه المحىاوالت وال يفصىلها , ليىذنر فضىل اهلل على  الرسىول فىي  ثبي ىِ والىان
وللقىىي عاقبىىة الرنىىون إلىى  ف اىىة  . خلىىيال مىىن الف اىىة , ولىىو  خلىى  عاىىِ  ثبيىىت اهلل وعصىىم ِ لىىرنن إلىىيهم فا خىىذوه

  دون أن يجد لِ اصيرا ماهم يعصمِ من اهلل . , والممات في الحياةالمشرنين , وهي مضاعفة العذاه 

دائمىىا .  الىىدعوات المحىىاوالت ال ىىي عصىىم اهلل ماهىىا رسىىولِ , هىىي محىىاوالت أصىىحاه السىىلطان مىىع أصىىحاه هىىذه
ويرضىوا بىالحلول الوسىط ال ىي يغىزواهم  . عىن اسى قامة الىدعوة وصىالب ها -ولىو قلىيال  -محاولىة إغىرائهم لياحرفىوا 

يفىى ن بهىىذا عىىن دعو ىِ ألاىىِ يىىرى األمىىر هياىىا , فمصىىحاه  مىىن ا فىىي مقابىىل مغىىاام نثيىىرة . ومىن حملىىة الىىدعواتبهى
دعو ىِ نليىة , إامىا هىم يطلبىون  عىديالت طفيفىة ليل قىي الطرفىان فىي ما صىف  ي ىرك السىلطان ال يطلبىون إليىِ أن

 أصىحاه ن خيىر الىدعوة فىي نسىهيىدخل الشىيطان على  حامىل الىدعوة مىن هىذه الثغىرة , في صىور أ وقد الطريق .

  السلطان إليها ولو بال اازل عن جااه ماها أ

وصىاحه الىدعوة الىذي  . االاحراف الطفيف في أول الطريىق يا هىي إلى  االاحىراف النامىل فىي اهايىة الطريىق ولنن
م بىِ أول ال يملك أن يقف عاىد مىا سىل , ضئيل يقبل ال سليم في جزء ماها ولو يسير , وفي إغفال طرف ماها ولو

  خطوة إل  الوراء أ رجع مرة . ألن اس عداده لل سليم ي زايد نلما

عن طرف ماهىا مهمىا  يسنت مسملة إيمان بالدعوة نلها . فالذي يازل عن جزء ماها مهما صغر , والذي والمسملة
هىو حىق جوااىه الىدعوة فىي اظىر المىنمن  من ضنل , ال يمنن أن ينون منماا بدعو ِ حق اإليمان . فنل جااه



واافلة . وليس فيها مىا يمنىن االسى غااء عاىِ , وهىي  ضروري نا خر . وليس فيها فاضل ومفضول . وليس فيها
  يفقد أحد أجزائِ . نالمرنه يفقد خواصِ نلها إذا فقد أحد عااصره أ حين نل م نامل يفقد خصائصِ نلها

وعىىرف  , وحصىىاا هم فقىىدوا هيبىى هم السىىلطان يسىى درجون أصىىحاه الىىدعوات . فىىمذا سىىلموا فىىي الجىىزء وأصىىحاه
  نلها أ الصفقة الم سلطون أن اس مرار المساومة , وار فاع السعر يا هيان إل   سليم

روحيىىة  هزيمىىة فىىي جااىىه ولىىو ضىىئيل مىىن جوااىىه الىىدعوة لنسىىه أصىىحاه السىىلطان إلىى  صىىفها ; هىىو وال سىىليم
عليىِ المنماىون بىدعو هم . وم ى   يع مىد لىذيباالع ماد عل  أصحاه السلطان في اصرة الدعوة . واهلل وحده هو ا

  اصرا أ الهزيمة دبت الهزيمة في أعماق السريرة , فلن  اقله

 
 

ن ذاً  َواِ  وَاَك ِمَن اأَلْرِن ِلُيْخِرجوَك ِمْاَها َواِ  ِمىن  كَ َقْبلَ  ( ُساََّة َمن َقْد َأْرَسْلَاا76َيْلَبُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ َقِلياًل ) الَّ  َناُدوْا َلَيْسَ ِفزُّ
ُسىِلَاا َواَل َ ِجىُد ِلُسىاَِّ َاا َ ْحىِوياًل ) ىاَلةَ  ( َأِقىمِ 77رُّ اْلَفْجىِر َنىاَن  قُىْرننَ  ِلىُدُلوِك الشَّىْمِس ِإلَى  َغَسىِق اللَّْيىِل َوقُىْرنَن اْلَفْجىِر ِإنَّ  الصَّ

  (78َمْشُهودًا )

لىِ , ووقىاه الرنىون  المشىرنين ف اىةامى ن اهلل على  رسىولِ ] ن [ أن ثب ىِ على  مىا أوحى  اهلل , وعصىمِ مىن  لذلك
الدايا وا خرة مضاعفا , وفقدان المعين والاصير  عذاه ورحمِ من عاقبة هذا الرنون , وهي -ولو قليال  -إليهم 

.  

 -أي منىة  - األرن عجىز المشىرنون عىن اسى دراج الرسىول ] ن [ إلى  هىذه الف اىة حىاولوا اسى فزازه مىن وعاىدما
قىىريو باإلبىىادة . ولىىو أخرجىىوا  إهىىالك يخىىرج هىىو مهىىاجرا , لمىىا سىىبق فىىي علمىىِ مىىن عىىدمولنىىن اهلل أوحىى  إليىىِ أن 

ذا ال خالفىك إال قليال(فهىذه هىي سىاة اهلل الاافذة )سىاة مىن  يلبثىون الرسول ] ن [ عاوة وقسرا لحل بهىم الهىالك )وا 
  وال  جد لسا اا  حويال(. , قد أرسلاا قبلك من رسلاا

وهىذا النىون  صىرفِ  . الحاسىم ال   حىول , ألن إخىراج الرسىل نبيىرة  سى حق ال مديىهجعل اهلل هذه سىاة جاريىة  ولقد
العىابرة هىي السىائدة فىي هىذا النىون , إامىا هىي  المصىادفات سىان مطىردة , ال   حىول أمىام اع بىار فىردي . وليسىت

 من قبل , لحنمة علوية , يرد اهلل أن يمخذ قريشا بعذاه اإلبادة نما أخذ المنذبين لم السان المطردة الثاب ة . فلما

اهلل فىي طريقهىا ال  سىاة يرسل الرسول بالخوارق , ولم يقدر أن يخرجوه عاوة , بل أوح  إليِ بالهجرة . ومضت لم
    حول . .
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يعلىن اا صىار  , طريقىِ , والمضىي فىي ذلىك يوجىِ اهلل رسىولِ ] ن [ إلى  اال صىال بىِ , واسى مداد العىون ماىِ بعد
  الحق وزهوق الباطل 

ومىن الليىل ف هجىد بىِ  ; مشىهودا أقم الصالة لدلوك الشمس إل  غسق الليل , وقرنن الفجىر , إن قىرنن الفجىر نىان)
مدخل صدق وأخرجاي مخرج صدق واجعل لي  أدخلاي اافلة لك , عس  أن يبعثك ربك مقاما محمودا , وقل ره

الباطل , إن الباطىل نىان زهوقىا . وااىزل مىن القىرنن مىا هىو شىفاء  وزهق ااا اصيرا . وقل جاء الحقمن لداك سلط
  يزيد الظالمين إال خسارا(. . وال ورحمة للمنماين ,

فلهىا أوقا هىا  المن وبىة الشىمس هىو ميلهىا إلى  المغيىه . واألمىر هاىا للرسىول ] ن [ خاصىة . أمىا الصىالة ودلىوك
وقد فسر بعضهم دلىوك الشىمس بزوالهىا عىن  . العملية ي  الرسول ] ن [ و وا رت بها سا ِال ي  وا رت بها أحاد

قرنن الفجر بصالة الفجر , وأخذ من هىذا أوقىات الصىالة المن وبىة وهىي  وفسر نبد السماء , والغسق بمول الليل ,
 هجىد وحىده هىو الىذيثىم الفجىر . وجعىل ال  -مىن دلىوك الشىمس إلى  الغسىق  -والعشىاء  والمغره الظهر والعصر

أن نىل مىا ورد فىي  وهىو رسىول اهلل بىمن ينىون مىممورا بىِ , وأاىِ اافلىة لىِ . واحىن اميىل إلى  الىرأي األول . اخى ن
  بالساة القولية والعملية . ثاب ة هذه ا يات مخ ن بالرسول ] ن [ وأن أوقات الصالة المن وبة

قبىال ة مىا بىين ميىل الشىمس للغىروهأقم الصالة لدلوك الشمس إل  غسق الليل(. . أقىم الصىال) الليىل وظالمىِ ;  وا 
قبىال الليىل .  ا اىين واقىرأ قىرنن الفجىر )إن قىرنن الفجىر نىان مشىهودا(. . ولهىذين خاصىي هما وهمىا إدبىار الاهىار وا 

قبىىال الاهىىار . دبىار الليىىل وا  وقعهمىا العميىىق فىىي الىىافس , فىىمن مقىىدم الليىىل وزحىىف الظىىالم , نمطلىىع الاىىور  ولهمىىا وا 
ال  ف ىر  ال ىي نالهمىا يخشىع فيىِ القلىه , ونالهمىا مجىال لل ممىل وال فنىر فىي اىواميس النىون . . الظلمىة نشىافواا

واداو ىِ , واسىما ِ الرخيىة ,  الفجىر إيقاعىِ فىي الحىس فىي مطلىع -نمىا للصىالة  -لحظة وال  خ ىل مىرة . وللقىرنن 
  اة .بالحي و افسِ وهدوئِ الساره , و ف حِ بالاور , وابضِ بالحرنة ,

 
 

ِِ َااِفَلًة لََّك َعَس  َأن َيْبَعَثَك َربُّكَ  َوِمنَ  ْد ِب  ( َوُقل رَّهِّ َأْدِخْلِاي ُمىْدَخَل ِصىْدق  َوَأْخِرْجاِىي79مَّْحُمودًا ) َمَقاماً  اللَّْيِل َفَ َهجَّ

  (81َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َناَن َزُهوقًا ) اْلَحقُّ  ( َوُقْل َجاء81ِصْدق  َواْجَعل لِّي ِمن لَُّداَك ُسْلَطااًا اَِّصيرًا ) ُمْخَرجَ 

بِ(عائىد على  القىرنن , )فىي ومىن الليىل ف هجىد بىِ اافلىة لىك(. . وال هجىد الصىالة بعىد اومىة أول الليىل . والضىمير)
  ألاِ رو) الصالة وقوامها .

الصىلة الدائمىة بىاهلل . فهىذا  وبهذه بِ ,عس  أن يبعثك ربك مقاما محمودا(. . بهذه الصالة وبهذا القرنن وال هجد )
ذا نان ن [ ينمر بالصالة وال هجد والقرنن ليبعثىِ ربىِ المقىام  ] الرسول هو الطريق المندي إل  المقام المحمود وا 



لهىم  المىمذون وهو المصطف  المخ ار , فما أحوج ا خرين إل  هذه الوسائل لياىالوا المقىام , بِ المحمود الممذون لِ
  رجا هم . فهذا هو الطريق . وهذا هو زاد الطريق .بِ في د

  وقل ره أدخلاي مدخل صدق . وأخرجاي مخرج صدق , واجعل لي من لداك سلطااا اصيرا(.)

دعاء بصىدق المىدخل وصىدق  . إليِ دعاء يعلمِ اهلل لابيِ ليدعوه بِ . ول  علم أم ِ نيف  دعو اهلل وفيم   جِ وهو
ونخرهىا ومىا بىين األول وا خىر . وللصىدق هاىا  أولهىا لىة نلهىا . بىدئها وخ امهىا .المخىرج , ناايىة عىن صىدق الرح

ف ا ىىىِ عمىىىا أاىىىزل اهلل عليىىىِ ليف ىىىري علىىى  اهلل غيىىىره . وللصىىىدق نىىىذلك  مىىىن قيم ىىىِ بمااسىىىبة مىىىا حاولىىىِ المشىىىرنون
 ة اسى عليوالاظافىة واإلخىالن . )واجعىل لىي مىن لىداك سىلطااا اصىيرا(قوة وهيبى واالطمئاىان ظاللىِ ظالل الثبىات

مىن عواىِ  واالسى مداد على  سىلطان األرن وقىوة المشىرنين ونلمىة )مىن لداك( صىور القىره واال صىال بىاهلل بهمىا
  مباشرة واللجوء إل  حماه .

اهلل . ال يمنىىن أن  بسىىلطان الىىدعوة ال يمنىىن أن يسىى مد السىىلطان إال مىىن اهلل . وال يمنىىن أن يهىىاه إال وصىىاحه
ذلىىك إلىىي اهلل . والىىدعوة قىىد  غىىزو قلىىوه ذوي  قبىىل ه ويماعىىِ مىىا لىىم ينىىن ا جاهىىِيسىى ظل بحىىانم أو ذي جىىاه فياصىىر 

فيفلحون , ولناها هي ال  فلىح إن نااىت مىن جاىد السىلطان وخدمىِ ,  وخدما السلطان والجاه , فيصبحون لها جادا
  وهي أعل  من ذوي السلطان والجاه . , فهي من أمر اهلل

  نان زهوقا(. . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل)

واادحاره وجىالءه . فمىن  الباطل السلطان المس مد من اهلل , أعلن مجيء الحق بقو ِ وصدقِ وثبا ِ , وزهوق بهذا
  ويزهق . . ي وارى طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت , ومن طبيعة الباطل أن

ن بىدا للاظى) أن للباطىل صىولة ودولىة .  األولى  رةإن الباطل نان زهوقا(. . حقيقة لداية يقررها بصيغة ال ونيد . وا 
حقيقة ; ومن ثم يحاول أن يمىوه على  العىين , وأن يبىدو  إل  فالباطل يا ف  وي افج ويافو , ألاِ باطل ال يطمئن

هىو سىريع العطىه , نشىعلة الهشىيم  ر فىع فىي الفضىاء عاليىا ثىم  خبىو سىريعا  ولناىِ عظيما نبيرا ضخما راسىخا ,
يىذهه جفىاء  ولناىِ الجمىرة الذانيىة  ىدف  ء و افىع و بقى  ; ونالزبىد يطفىو على  المىاءرمىاد ; بيامىا  إلى  و سى حيل

  ويبق  الماء .

من عوامىل خارجيىة  الموقو ة إن الباطل نان زهوقا(. . ألاِ ال يحمل عااصر البقاء في ذا ِ , إاما يس مد حيا ِ)
 هاوى وااهار . فمما الحق فمىن ذا ىِ يسى مد  األسااد وأسااد غير طبيعية ; فمذا  خلخلت  لك العوامل , ووهت هذه

و قىف ضىده الظىروف ويقىف ضىده السىلطان . . ولنىن ثبا ىِ واطمئاااىِ  األهىواء عااصىر وجىوده . وقىد  قىف ضىده
يىزول  ال لِ البقاء , ألاِ من عاد اهلل الذي جعل)الحق(من أسمائِ وهىو الحىي البىاقي الىذي وينفل يجعل لِ العقب 

.  



  أصدق , وسلطان اهلل قا(. . ومن ورائِ الشيطان , ومن ورائِ السلطان . ولنن وعدإن الباطل نان زهو )

 
 

َذا َأْاَعْمَاا َعَل  اإِلاَسانِ 82الظَّاِلِميَن َإالَّ َخَسارًا ) َيِزيدُ  ِمَن اْلُقْرنِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمة  لِّْلُمْنِمِايَن َوالَ  َوُاَازِّلُ   َأْعَرَن  ( َواِ 

ُِ الشَّرُّ َناَن َيُنوسًا )َوَاَمى ِبجَ  َذا َمسَّ ِِ َواِ  ِِ َفَربُُّنْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى ُنل   ( ُقلْ 83اِاِب   (84) َسِبيالً  َيْعَمُل َعَل  َشاِنَلِ 

العهد . ومىن أوفى  بعهىده مىن  وصدق أقوى . وما من منمن ذاق طعم اإليمان , إال وذاق معِ حالوة الوعد , اهلل
  من أصدق من اهلل حديثا  اهلل   و 

  القرنن شفاء 82الثال   الدرس

  واازل من القرنن ما هو شفاء ورحمة للمنماين(. .)

ل لقي ما في القىرنن  و ف حت القرنن شفاء , وفي القرنن رحمة , لمن خالطت قلوبهم بشاشة اإليمان , فمشرقت وفي
  من رو) , وطمماياة وأمان .

الحماية واألمن ;  ويس شعر والقلق والحيرة . فهو يصل القله باهلل , فيسنن ويطمئن القرنن شفاء من الوسوسة في
والحيرة اصىه , والوسوسىة داء . ومىن ثىم  , مرن ويرض  فيس رو) الرض  من اهلل والرض  عن الحياة ; والقلق

  هو رحمة للمنماين .

 صىيبِ بىالمرن  القلىه . وهىي مىن نفىات القرنن شفاء من الهوى والداس والطمع والحسد وازعىات الشىيطان . وفي
  رحمة للمنماين . هو والضعف وال عه , و دفع بِ إل  ال حطم والبل  واالاهيار . ومن ثم

ويطلىق لىِ الحريىة  , الشىطط القرنن شفاء من اال جاهات المخ لة في الشعور وال فنير . فهو يعصم العقىل مىن وفي
بماهج سليم مضبوط , يجعل اشاطِ ما جىا  ويمخذه ِ فيما ال يجدي ,في مجاال ِ المثمرة , وينفِ عن إافاق طاق 

هو في عىالم الجسىد يافىق طاقا ىِ فىي اع ىدال بىال نبىت وال شىطط  ونذلك ومممواا . ويعصمِ من الشطط والزلل .
  طاقا ِ لإلا اج المثمر . ومن ثم هو رحمة للمنماين . ويدخر فيحفظِ سليما معاف 

وطممايا هىىا .  وأماهىىا االج ماعيىىة ال ىىي  خلخىىل باىىاء الجماعىىات , و ىىذهه بسىىالم ها القىىرنن شىىفاء مىىن العلىىل وفىىي
وطمماياىىة . ومىىن ثىىم هىىو رحمىىة  وأمىىن ف عىىيو الجماعىىة فىىي ظىىل اظامىىِ االج مىىاعي وعدال ىىِ الشىىاملة فىىي سىىالمة

  للمنماين .

  وال يزيد الظالمين إال خسارا(. .)



وهىىم فىىي عاىىادهم  , ي غىىيظ وقهىىر مىىن اسىى عالء المىىنماين بىىِال يا فعىىون بمىىا فيىىِ مىىن شىىفاء ورحمىىة . وهىىم فىى فهىىم
القىرنن , فهىم خاسىرون . وفىي ا خىرة  هىذا ونبريائهم يش طون في الظلم والفساد , وهم في الدايا مغلوبون من أهل

  وال يزيد الظالمين إال خسارا(. .) :خاسرون معذبون بنفرهم بِ ولجاجهم في الطغيان , فهم

  اخ الف موقف الااس من الضر والافع 84 - 83الرابع  الدرس

م بطىر معىرن ال  الاعمىة حين ي رك اإلاسان بال شفاء ورحمة . حىين ي ىرك لازعا ىِ واادفاعا ىِ فهىو فىي حىال فمما
  وجهِ فجاج الحياة  في يشنر وال يذنر , وهو في حال الشدة يائس من رحمة اهلل ,  ظلم

ذا أاعماا عل  اإلاسان أعرن وامى بجاابِ ) ذا مسِ الشر نان ينوسا(. .وا    , وا 

لم ي صل اإلاسان باهلل ,  ما  طغ  و بطر ما لم يذنر اإلاسان واهبها فيحمد ويشنر , والشدة  يئس و قاط والاعمة
  . ويس بشر فيرجو ويممل , ويطمئن إل  رحمة اهلل وفضلِ , في فاءل

  ء سواء .هاا   جل  قيمة اإليمان وما فيِ من رحمة في السراء والضرا ومن

  واألعمال مونول هلل  اال جاهات يقرر السياق أن نل فرد ونل فريق يعمل وفق طريق ِ وا جاهِ ; والحنم عل  ثم

  قل نل يعمل عل  شانل ِ فربنم أعلم بمن هو أهدى سبيال(. .)

 
 

وُ) ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِ يىُ م َوَيْسَمُلوَاكَ  وِ) ُقِل الرُّ  َأْوَحْيَاىا ( َولَىِئن ِشىْئَاا َلَاىْذَهَبنَّ ِبالَّىِذي81ْلِعْلىِم ِإالَّ َقِلىياًل )ا مِّىن َعِن الرُّ

ِِ َعَلْيَاىا َوِنىياًل ) ُِ َنىاَن َعَلْيىَك َنِبيىرًا ) َرْحَمىةً  ( ِإالَّ 86ِإَلْيَك ثُىمَّ اَل َ ِجىُد لَىَك بِى بِّىَك ِإنَّ َفْضىَل  اْجَ َمَعىتِ  ( ُقىل لَّىِئنِ 87مِّىن رَّ

ِِ َوَلْو َناَن َبْعُضُهْم ِلَبْعن  َظِهيرًا ) الَ  َعَل  َأن َيْمُ وْا ِبِمْثِل َهىَذا اْلُقْرننِ  اإِلاُس َواْلِجنُّ    (88َيْمُ وَن ِبِمْثِل

سىبيل الهىدى ويجىد  يسىلك هىذا ال قريىر  هديىد خفىي , بعاقبىة العمىل واال جىاه , ليمخىذ نىل حىذره , ويحىاول أن وفىي
  طريقِ إل  اهلل .

ثبات الوحي 87 - 81الخامس  الدرس   الرو) من أمر اهلل وا 

 -المىاهج األقىوم  وهىو -بعضهم يسمل الرسول ] ن [ عن الرو) ما هىو   والمىاهج الىذي سىار عليىِ القىرنن  ورا)
بلوغىِ ومعرف ىِ ; فىال يبىدد الطاقىة العقليىة  البشىري أن يجيه الااس عما هم في حاجىة إليىِ , ومىا يسى طيع إدرانهىم

وفي غير مجالها الذي  ملك وسائلِ و حيط بِ . فلما سملوه عن الرو) أمره  , يثمر ال يا ج وال ال ي وهبها اهلل فيما
  يجيبهم بمن الرو) من أمر اهلل , اخ ن بعلمِ دون سواه  أن اهلل



  عن الرو) . قل الرو) من أمر ربي . وما أو ي م من العلم إال قليال . . ويسملواك

حىدوده وفىي مجالىِ  فىي ري أن يعمل . ولنن فيِ  وجيهىا لهىذا العقىل أن يعمىلفي هذا حجر عل  العقل البش وليس
ال يملىك العقىل إدرانىِ ألاىِ ال يملىك وسىائل  فيمىا الذي يدرنِ . فال جدوى من الخبط في ال يِ , ومن إافاق الطاقة

وق البشىري وبعىن سواه , وسر من أسراره القدسية أودعِ هىذا المخلى يدرنِ إدرانِ . والرو) غيه من غيه اهلل ال
أوسع مىن  الوجود حقيق ها . وعلم اإلاسان محدود بالقياس إل  علم اهلل المطلق , وأسرار هذا اعلم الخالئق ال ي ال

ليسىت شىاملة , إامىا وهىه ماهىا بقىدر  فطاقا ىِ أن يحيط بها العقل البشري المحدود . واإلاسان ال يدبر هىذا النىون
  ويحقق فيها ما شاء اهلل أن يحققِ , في حدود علمِ القليل . , األرن فيمحيطِ وبقدر حاج ِ ليقوم بالخالفة 

ال يىدري مىا  -الىرو)  - أبدع اإلاسان في هىذه األرن مىا أبىدع ; ولناىِ وقىف حسىيرا أمىام ذلىك السىر اللطيىف ولقد
  في ال ازيل . إال ما يخبر بِ العليم الخبير , هو , وال نيف جاء , وال نيف يذهه , وال أين نان وال أين ينون

البشىرية ماىِ , وذهىه بمىا  لحىرم جىاء فىي ال ازيىل هىو العلىم المسى يقن , ألاىِ مىن العلىيم الخبيىر . ولىو شىاء اهلل وما
  أوح  إل  رسولِ ; ولناها رحمة اهلل وفضلِ .

, نىان ربىك , إن فضىلِ  مىن ولىئن شىئاا لاىذهبن بالىذي أوحياىا إليىك , ثىم ال  جىد لىك بىِ علياىا ونىيال . إال رحمىة)
  عليك نبيرا(. .

الماىة على  الاىاس  ; إليىِ يم ن عل  رسولِ ] ن [ بهذا الفضل . فضل إازال الوحي , واسى بقاء مىا أوحى  بىِ واهلل
  . أجيال أنبر , فهم بهذا القرنن في رحمة وهداية واعمة , أجياال بعد

  الساذجةعجز النفار عن معارضة القرنن واماذج من طلبا هم  93 - 88السادس  الدرس

محانا ىِ , وال يملىك  الخلىق أن الىرو) مىن األسىرار ال ىي اخى ن اهلل بهىا فىالقرنن مىن صىاع اهلل الىذي ال يملىك ونمىا
  بمثلِ , ولو  ظاهروا و عاواوا في هذه المحاولة  يم وا أن -وهما يمثالن الخلق الظاهر والخفي  -اإلاس والجن 

  بعضهم لبعن ظهيرا(. . نان مثل هذا القرنن ال يم ون بمثلِ ولوقل لئن اج معت اإلاس والجن عل  أن يم وا ب)

 يبدعِ اهلل يعجز ما القرنن ليس ألفاظا وعبارات يحاول اإلاس والجن أن يحانوها . إاما هو نسائر فهذا

 
 

ْفَاا ِللاَّاِس ِفي َهىَذا اْلُقْرنِن ِمن ُنلِّ َمَثل  َفَمَب  َوَلَقدْ  َلَاىا  َ ْفُجىرَ  ( َوَقاُلوْا َلن اُّْنِمَن َلَك َح َّ 89ُنُفورًا ) الاَّاِس ِإالَّ  َأْنَثرُ  َصرَّ
ىَر اأَلْاهَىاَر ِخالَلهَىا َ ْفِجيىرًا ) اَِّخيل   ( َأْو َ ُنوَن َلَك َجاَّة  مِّن91ِمَن اأَلْرِن َياُبوعًا ) السَّىَماء  ُ ْسىِقطَ  ( َأوْ 91َوِعَاه  َف َُفجِّ

  (92َقِبياًل ) َواْلَمآلِئَنةِ  ْو َ ْمِ َي ِبالل ِِ َنَما َزَعْمَت َعَلْيَاا ِنَسفًا أَ 



ن أدرنىوا بعىن أوصىافِ  , النامىل أن يصاعوه . هو نالرو) من أمر اهلل ال يىدرك الخلىق سىره الشىامل المخلوقون وا 
  وخصائصِ ونثاره .

فىي نىل أطوارهىا  البشرية بعد ذلك ماهج حياة نامل . ماهج ملحوظ فيِ اواميس الفطرة ال ي  صرف الافس والقرنن
ومىن ثىم فهىو يعىالج الىافس المفىردة ,  . وأطوارهىا وأحوالهىا , وال ىي  صىرف الجماعىات اإلاسىااية فىي نىل ظروفهىا

للفطرة الم غلغلة في وشائجها ودروبها وماحايا ها النثيرة . يعالجها  المالئمة ويعالج الجماعة الم شابنة , بالقوااين
 مىىن ل جااىىه , فىىي الوقىىت الواحىىد , فىىال يغيىىه عىىن حسىىابِ اح مىىالم ااسىىق الخطىىوات فىىي نىى م نىىامال عالجىىا

ألن مشىرع هىذه القىوااين  . الجماعىة االح ماالت النثيرة وال مالبسة من المالبسات الم عارضة في حياة الفرد وحياة
  . الم شابنة هو العليم بالفطرة في نل أحوالها ومالبسا ها

اإلحاطىىة بجميىىع  عىىن ان ومالبسىىات حيا ىىِ . ومىىن ثىىم فهىىي  قصىىرالىىاظم البشىىرية فهىىي م ىىمثرة بقصىىور اإلاسىى أمىىا
يىندي بىدوره إلى  بىروز ظىاهرة أخىرى  بىدواء االح مىاالت فىي الوقىت الواحىد ; وقىد  عىالج ظىاهرة فرديىة أو اج ماعيىة

   ح اج إل  عالج جديد أ

هىو عجىز نىذلك  لىِبمث إعجاز القرنن أبعد مدى من إعجىاز اظمىِ ومعاايىِ , وعجىز اإلاىس والجىن عىن اإل يىان إن
  عن إبداع ماهج نماهجِ يحيط بما يحيط بِ .

لىن اىنمن لىك ح ى   فجىر لاىا :وقىالوا ولقد صرفاا للااس في هذا القىرنن مىن نىل مثىل فىمب  أنثىر الاىاس إال نفىورا .)
نمىا  -األاهىار خاللهىا  فجيىرا ; أو  سىقط السىماء  ف فجىر من األرن يابوعا ; أو  نون لىك جاىة مىن اخيىل وعاىه

والمالئنة قبيال ; أو ينون لك بيىت مىن زخىرف ; أو  رقى  فىي السىماء . ولىن  باهلل علياا نسفا ; أو  م ي -مت زع
  ح    ازل علياا ن ابا اقرنه . . .(. لرقيك انمن

الماديىة , وي عا ىون فىي  الخىوارق قصر إدرانهم عن ال طلع إل  نفاق اإلعجاز القرناية , فراحىوا يطلبىون  لىك وهنذا
حىىق الىىذات اإللهيىىة بىىال أده وال  حىىرج . . لىىم يىىافعهم  فىىي ا هم الدالىىة علىى  الطفولىىة العقليىىة , أو ي بجحىىوناق راحىى

لعىرن حقائقىِ فىي أسىاليه شى    ااسىه شى   العقىول والمشىاعر , وشىى    فيهىا  صىريف القىرنن لعمثىال وال اويىع
 يابوعا ول ] ن [ بمن يفجر لهم من األرنفمب  أنثر الااس إال نفورا(وعلقوا إيمااهم بالرس) . األجيال واألطوار

بعىىذاه مىىن السىىماء ,  يمخىىذهم أو بىىمن  نىىون لىىِ جاىىة مىىن اخيىىل وعاىىه يفجىىر األاهىىار خاللهىىا  فجيىىرا أ أو أن !
أن يىم ي بىاهلل والمالئنىة قبىيال يااصىره ويىدفع عاىِ  أو فيسقطها عليهم قطعا نما أاذرهم أن ينون ذلك يوم القيامة أ

ينىون لىِ بيىت مىن المعىادن الثمياىة . أو أن يرقى  فىي السىماء . وال ينفىي أن  أن بىائلهم أ أونمىا يفعلىون هىم فىي ق
  وهم ياظرواِ , بل ال بد أن يعود إليهم ومعِ ن اه محبر يقرأواِ أ إليها يعرج



ف بين البيىت المزخىر  يسوون طفولة اإلدراك وال صور , نما يبدو ال عات في هذه المق رحات الساذجة . وهم و بدو
والمالئنىة قبىيال أ والىذي يجمىع  -سىبحااِ  - اهلل والعروج إل  السماء أ أو بىين  فجيىر اليابىوع مىن األرن ومجىيء

  خوارق . فمذا جاءهم بها اظروا في اإليمان لِ وال صديق بِ أ أاها في  صورهم بين هذه المق رحات نلها هو

وماهجىِ , ولنىاهم ال  ومعاىاه إل يىان بمثلىِ فىي اظمىِعىن الخارقىة الباقيىة فىي القىرنن , وهىم يعجىزون عىن ا وغفلىوا
  يلمسون هذا اإلعجاز بحواسهم فيطلبون ما  درنِ الحواس أ

وحنم ىِ . ولىيس   قىديره ليست من صاع الرسول , وال هي من شماِ , إاما هي من أمر اهلل سبحااِ وفىق والخارقة
دراك حنمة اهلل في  دبيره يماعان رسالةال من شمن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطِ اهلل إياها . فمده  وا 

َل َعَلْيَاا ِنَ ابًا اَّْقَرُنُه ُقلْ  اُّْنِمنَ  َيُنوَن َلَك َبْيت  مِّن ُزْخُرف  َأْو َ ْرَق  ِفي السََّماء َوَلن َأوْ  َربِّي َهْل  ُسْبَحانَ  ِلُرِقيَِّك َح َّ   َُازِّ
ُِ  َأن الاَّاَس  ( َوَما َمَاعَ 93ُناُت َإالَّ َبَشرًا رَُّسواًل ) ( ُقىل 94رَُّسىواًل ) َبَشىراً  ُيْنِمُاوْا ِإْذ َجاءُهُم اْلُهَدى ِإالَّ َأن َقاُلوْا َأَبَعَ  الل ى

ْلَاا َعَلْيِهم مَِّن السََّماِء َمَلنىًا رَُّسىواًل ) ُمْطَمِئاِّينَ  لَّْو َناَن ِفي اأَلْرِن َمآلِئَنة  َيْمُشونَ  ِِ  ُقىلْ  (91َلَازَّ َشىِهيدًا َبْياِىي  َنفَى  ِبالل ى
ُِ َنىاَن ِبِعَبىاِدهِ  ُِ َفهُىَو اْلُمْه َىِد َوَمىن ُيْضىِللْ 96َبِصىيرًا ) َخِبيىراً  َوَبْيىَاُنْم ِإاَّى ِِ  َفلَىن ( َوَمىن َيْهىِد الل ى َ ِجىَد َلهُىْم َأْوِلَيىاء ِمىن ُدواِى
اً  َعَل  َوَاْحُشُرُهْم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ىْمَواُهْم َجهَىاَُّم ُنلََّمىا ُوُجوِهِهْم ُعْميىًا َوُبْنمىًا َوُصىم  ( َذِلىَك َجىَزنُنُهم 97ِزْدَاىاُهْم َسىِعيرًا ) َخَبىتْ  مَّ

  (98َخْلقًا َجِديدًا ) َلَمْبُعوُثونَ  َوَقاُلوْا َأِئَذا ُناَّا ِعَظامًا َوُرَفا ًا َأِإاَّا ِبلَياِ َاا ِبَماَُّهْم َنَفُرواْ 

رسىوال(يقف عاىد حىدود  بشىرا )قل سىبحان ربىي هىل ناىت إالأن يق ىر) على  ربىِ مىا لىم يصىر) لىِ بىِ . .  الرسىول
  فيما نلفِ إياه . ي زيد بشري ِ , ويعمل وفق  ناليف رسال ِ , ال يق ر) عل  اهلل وال

  اقن شبهات النفار عن الرسل وعذابهم يوم القيامة 99 - 94السابع  الدرس

وال ي صىد هم عىن  , جاءهم ن [ ومن بعد ما ناات الشبهة ال ي عرضت لعقوام من قبل أن يم يهم محمد ] ولقد
  بشرا ; وال ينون ملنا  الرسول اإليمان بالرسل وما معهم من الهدي , أاهم اس بعدوا أن ينون

  وما ماع الااس أن ينماوا إذ جاءهم الهدى إال أن قالوا أبع  اهلل بشرا رسوال  ()

على  بشىر أن ينىون رسىوال  فاسى نثروا نرام هىا على  اهلل ,اشم هذا الوهم من عدم إدراك الااس لقيمىة بشىري هم و  وقد
النىىون وطبيعىىة المالئنىىة , وأاهىىم ليسىىوا مهيئىىين  لطبيعىىة مىىن عاىىد اهلل . نىىذلك اشىىم هىىذا الىىوهم مىىن عىىدم إدرانهىىم

  المالئنية ح   يميزهم الااس ويس يقاوا أاهم مالئنة . صور هم لالس قرار في األرن وهم في

  ئنة يمشون مطمئاين لازلاا عليهم من السماء ملنا رسوال(.قل لو نان في األرن مال)

  فىىق مىىع اىىواميس  ال ىي قىىدر اهلل أن المالئنىىة  عىيو فىىي األرن لصىىاغهم فىىي صىورة ندميىىة , ألاهىىا الصىىورة فلىو
رجال(واهلل قادر عل  نل شيء , ولناِ  لجعلااه الخلق وطبيعة األرن , نما قال في نية أخرى  )ولو جعلااه ملنا



بقدر ىِ واخ يىاره , وقىدر أن  مضىي الاىواميس فىي طريقهىا ال   بىدل  الاىواميس اواميس وبرأ مخلوقا ِ وفق هىذه خلق
  غير أن القوم ال يدرنون أ -حنم ِ في الخلق وال نوين  ل حقق وال   حول ,

وأمىرهم إلى  ينىل أمىره  وأن دامت هذه ساة اهلل في خلقىِ , فهىو يىممر الرسىول ] ن [ أن ياهىي معهىم الجىدل , وما
  بالعباد جميعا  البصير اهلل يشهده عليهم , ويدع لِ ال صرف في أمرهم , وهو الخبير

  قل نف  باهلل شهيدا بياي وبيانم , إاِ نان بعباده خبيرا بصيرا(. .)

  :مخيف قول يحمل رائحة ال هديد . أما عاقب ِ فيرسمها في مشهد من مشاهد القيامة وهو

على  وجىوههم عميىا  القيامىة ه د , ومن يضىلل فلىن  جىد لهىم أوليىاء مىن دواىِ , واحشىرهم يىوميهد اهلل فهو الم ومن
بىماهم نفىروا بليا اىا , وقالوا أئىذا ناىا عظامىا  جىزانهم وبنما وصىما , مىمواهم جهىام نلمىا خبىت زداىاهم سىعيرا . ذلىك

 األرن قىادر على  أن يخلىق مىثلهم  أو لىم يىروا أن اهلل الىذي خلىق السىماوات و  ? جديدا ورفا ا أئاا لمبعوثون خلقا

  لهم أجال ال ريه فيِ , فمب  الظالمون إال نفورا . . وجعل

لعواقبهىا . ومىن هىذه  وي عرضىون جعل اهلل للهدى وللضالل سىااا , و ىرك الاىاس لهىذه السىان يسىيرون وفقهىا , ولقد
طريق الهدى أو طريىق الضىالل .  من السير في لافسِ السان أن اإلاسان مهيم للهدى وللضالل , وفق ما يحاولِ

يهديىىِ اهلل ; وهىىذا هىىو المه ىىدي حقىىا , ألاىىِ ا بىىع هىىدى اهلل . والىىذين  وا جاهىىِ فالىىذي يسىى حق هدايىىة اهلل بمحاول ىىِ
مىن  أوليىاء باإلعران عىن دالئىل الهىدى ونيا ىِ ال يعصىمهم أحىد مىن عىذاه اهلل  )فلىن  جىد لهىم الضالل يس حقون

وصما(مطموسىىين  وبنمىىا صىىورة مهياىىة مزعجىىة  علىى  وجىىوههم ي نفىىمون )عميىىا دواِ(ويحشىىرهم يىىوم القيامىىة فىىي
الجىوار) فىي الىدايا عىن إدراك دالئىل  هىذه محىرومين مىن جىوارحهم ال ىي  هىديهم فىي هىذا الزحىام . جىزاء مىا عطلىوا

   ف ر )نلما خبت زدااهم سعيرا(. وال الهدى . و )ممواهم جهام(في الاهاية , ال  برد

نفىروا بليا اا(واسى انروا  بىماهم وجزاء مخيف . ولناهم يس حقواِ بنفرهم بليات اهلل  )ذلىك جىزانهماهاية مفزعة  وهي
 أئاا لمبعوثون خلقا جديدا  ( ورفا ا البع  واس بعدوا وقوعِ )وقالوا أئذا ناا عظاما

 
 

َِ الَّىِذي َخلَىَق السَّىَماَواِت َواأَلْرَن قَىاِدر   َأَولَىمْ  ِِ فَىَمَب  َعلَى  َيىَرْوْا َأنَّ الل ى  َأن َيْخلُىَق ِمىْثَلُهْم َوَجَعىَل َلهُىْم َأَجىاًل الَّ َرْيىَه ِفيى

َْمَسىْنُ ْم َخْشىَيَة اإِلافَىاِق َوَنىاَن اإلاَسىانُ  َرْحَمىةِ  ( ُقىل لَّىْو َأاىُ ْم َ ْمِلُنىوَن َخىَزنِئنَ 99َإالَّ ُنفُىورًا ) الظَّىاِلُمونَ   َق ُىوراً  َربِّىي ِإذًا ألَّ

ُِ ِفْرَعىوُن ِإاِّىي أَلَُظاُّىَك َيىا ُموَسى  ِإْسىَراِئيلَ  ا ُموَس  ِ ْسىَع نَيىات  َبيَِّاىات  َفاْسىَمْل َباِىيَوَلَقْد نَ ْياَ  (111)  ِإْذ َجىاءُهْم َفقَىاَل لَى

اِّىي أَلَُظاُّى السَّىَماَواتِ  َقاَل َلَقْد َعِلْمىَت َمىا َأاىَزَل َهىىنالء ِإالَّ َرهُّ  (111) َمْسُحوراً   َك َيىا ِفْرَعىوُن َمْثُبىوراً َواأَلْرِن َبَصىلِئَر َواِ 

(102)  



ااطىوت صىفح ها وصىارت  قىد يعرن هذا المشهد نماِ هو الحاضىر ا ن , ونمامىا الىدايا ال ىي نىااوا فيهىا والسياق
واقعىىة حيىىة ,  فعىىل فعلهىىا فىىي القلىىوه  وعرضىىها ماضىىيا بعيىىدا . . وذلىىك علىى  طريقىىة القىىرنن فىىي  جسىىيم المشىىاهد

  والمشاعر قبل فوات األوان .

  يعود ليجادلهم بالماطق الواقعي الذي يرواِ فيغفلواِ . ثم

فىي البعى  ; واهلل خىالق  غرابىة لم يىروا أن اهلل الىذي خلىق السىماوات واألرن قىادر على  أن يخلىق مىثلهم   فميىة أو
ه على  أن يعيىدهم أحيىاء . )وجعىل لهىم أجىال ال ريى إذا هىذا النىون الهائىل قىادر على  أن يخلىق مىثلهم , فهىو قىادر

 فمب  الظالمون إال نفورا(فنىان جىزانهم عىادال بعىد ماطىق الىدالالت وماطىق) موعده فيِ(أاظرهم إليِ , وأجلهم إل 

  ووضو) ا يات . , المشاهدات

  نرم اهلل في مقابل بخل اإلاسان 111الثامن  الدرس

وجاات الاخيل  , الزخرف أن أولئك الذين يق رحون عل  الرسول ] ن [  لك المق رحات الم عا ة , من بيوت عل 
اهلل قىد ونلىت إلىىيهم خزائاهىا ألمسىنوا وبخلىىوا  رحمىة واألعاىاه , والياىابيع الم فجىرة . . بخىىالء أشىحاء ح ى  لىو أن

  وال  غين   افد خوفا من افادها , ورحمة اهلل ال

  .(ق ورا قل لو أا م  ملنون خزائن رحمة ربي إذا ألمسن م خشية اإلافاق ونان اإلاسان)

افوسىهم لشىحيحة  ولنىن صورة بالغة للشح , فمن رحمة اهلل وسعت نل شيء , وال يخش  افادها وال اقصها . يوه
   ماع هذه الرحمة و بخل بها لو أاهم نااوا هم خزا ها أ

  إسرائيل مما جرى بين فرعون وموس  واإلفساد الثااي لباي 114 - 111ال اسع  الدرس

قىد أو ىي  سىع نيىات  موسى    اش  ء اإليمان في القلوه الجاحدة . وهىا هىو ذاأية حال فمن نثرة الخوارق ال وعل 
  بياات ثم نذه بها فرعون وملنه , فحل بهم الهالك جميعا .

إاىىي ألظاىىك يىىا موسىى  :فرعىىون ولقىىد ن ياىىا موسىى   سىىع نيىىات بياىىات , فاسىىمل باىىي إسىىرائيل إذ جىىاءهم , فقىىال لىىِ)
اي ألظاك يا فرعون مثبورا . فىمراد  واألرن ال ره السماواتمسحورا . قال لقد علمت ما أازل هنالء إ بصائر , وا 

معىِ جميعىا . وقلاىا مىن بعىده لباىي إسرائيل اسىناوا األرن فىمذا جىاء وعىد  ومىن أن يسى فزهم مىن األرن فمغرقاىاه
  لفيفا(. . بنم ا خرة جئاا

في أولها وطرف  األقص  نر المسجدالمثل من قصة موس  وباي إسرائيل يذنر ل ااسقِ مع سياق السورة وذ وهذا
بفرعىون وقومىِ لمااسىبة مشىهد القيامىة  والمجىيء من قصة باي إسرائيل وموس  . ونذلك يعقه عليىِ بىذنر ا خىرة

  الذي صوره هذا المشهد . بالبع  القريه في سياق السورة ومصير المنذبين



مىىن السىىاين واقىىن  وقومىىِ ذ اهلل بىىِ فرعىىونال سىىع المشىىار إليهىىا هاىىا هىىي اليىىد البيضىىاء والعصىىا ومىىا أخىى وا يىىات
إسرائيل إذ جاءهم(فهم شهداء عل  مىا نىان بىين  باي الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . )فاسمل

  موس  وفرعون 

 ىىرك الظلىىم والطغيىىان  إلىى  فقىىال لىىِ فرعىىون إاي ألظاىىك يىىا موسىى  مسىىحورا(. . فنلمىىة الحىىق و وحيىىد اهلل والىىدعوة)
فما يس طيع الطغاة من أمثال فرعون أن  ! يقول يذاء ال  صدر في عرف الطاغية إال من مسحور ال يدري ماواإل

  لي حد  عاها وهو يملك قواه العقلية أ رأسِ ي صوروا هذه المعااي ; وال أن يرفع أحد

 للطغاة  وأخذه موس  فهو قوي بالحق الذي أرسل بِ مشرقا مايرا ; مطمئن إل  اصرة اهلل لِ فمما

 
ُِ  َفَمَرادَ  َعى  فَىِمَذا َوُقْلَاىا ِمىن َبْعىِدِه ِلَباِىي ِإْسىَراِئيَل اْسىُنُاوْا اأَلْرَن  (113) َجِميعىاً  َأن َيْسَ ِفزَُّهم مَِّن اأَلْرِن َفَمْغَرْقَااُه َوَمىن مَّ

َوُقْرناىًا  (111) َوَاىِذيراً  قِّ َاىَزَل َوَمىا َأْرَسىْلَااَك ِإالَّ ُمَبشِّىراً َوبِىاْلحَ  َأاَزْلَاىاهُ  ( َوبِىاْلَحقِّ 114َجىاء َوْعىُد ا ِخىَرِة ِجْئَاىا ِبُنىْم َلِفيفىًا )
ْلَااهُ  َفَرْقَااُه ِلَ ْقَرَأُه َعَل  الاَّاِس َعَل  ُمْن      (116َ اِزياًل ) َوَازَّ

اي ألظاك يا) مىدمرا ,  مثبورا(هالنىا فرعون قال لقد علمت ما أازل هنالء إال ره السماوات واألرن . بصائر . وا 
اهىا لواضىحة منشىوفة مايىرة للبصىائر ,  هىذه جزاء  نذيبك بليات اهلل وأات  علم أن ال أحىد غيىره يملىك الخىوارق . وا 

  و جلوها . الحقائق ح   لنماها البصائر  نشف

فىىىمراد أن يسىىى فزهم مىىىن ) يلجىىىم الطاغيىىىة إلىىى  قو ىىىِ الماديىىىة , ويعىىىزم أن يىىىزيلهم مىىىن األرن ويبيىىىدهم , وعادئىىىذ
  فنذلك يفنر الطغاة في الرد عل  نلمة الحق .األرن(

الصىابرين  )فمغرقاىاه  المس ضىعفين  حق عل  الطاغية نلمة اهلل , و جري سا ِ بىمهالك الظىالمين و وريى  وعادئذ
  فمذا جاء وعد ا خرة جئاا بنم لفيفا(. . . األرن ومن معِ جميعا . وقلاا من بعده لباي إسرائيل اسناوا

مونىىولين فيهىىا إلىى   , ة ال نىىذيه با يىىات . وهنىىذا أور  اهلل األرن للىىذين نىىااوا يس ضىىعفوننااىىت عاقبىى وهنىىذا
هاىا فهىو ينلهىم هىم وأعىداءهم إلى  جىزاء  أمىا -وقد عرفاا نيف نان مصيرهم فىي أول السىورة  -أعمالهم وسلونهم 

  .(لفيفا ا خرة , )فمذا جاء وعد ا خرة جئاا بنم

  ن نالم اهلل و فاعل الصالحين بِالقرن 119 - 111العاشر  الدرس

هىذا القىرنن فقىد جىاء  فممىا مثل من الخوارق , ونيف اس قبلها المنذبون , ونيف جرت ساة اهلل مع المنذبين . ذلك
  الطويل  الزمن بالحق لينون نية دائمة , وازل مفرقا ليقرأ عل  مهل في



على  الاىاس على  منى  وازلاىاه  ل قىرأه را , وقرناىا فرقاىاهوبالحق أازلااه وبالحق اىزل , ومىا أرسىلااك إال مبشىرا واىذي)
   ازيال(. .

ومغاربهىا , و علىم بىِ  األرن جىاء هىذا القىرنن ليربىي أمىة , ويقىيم لهىا اظامىا , ف حملىِ هىذه األمىة إلى  مشىارق لقىد
ت الواقعيىة ل لىك جاء هذا القىرنن مفرقىا وفىق الحاجىا فقد البشرية هذا الاظام وفق الماهج النامل الم نامل . ومن ثم

ف ىرة ال ربيىة األولى  . وال ربيىة  ى م فىي الىزمن الطويىل , وبال جربىة العمليىة  صىاحبت األمة , ووفق المالبسىات ال ىي
وال فنىىرة  اظريىىا الطويىىل . جىىاء لينىىون ماهجىىا عمليىىا ي حقىىق جىزءا جىىزءا فىىي مرحلىىة اإلعىىداد , ال فقهىىا الىىزمن فىي

  ي أ جريدية  عرن للقراءة واالس م اع الذها

  حنمة ازولِ م فرقا , ال ن ابا نامال ماذ اللحظة األول  . و لك

نلمىا جىاءهم ماىِ أمىر  الحيىاة  لقاه الجيل األول من المسلمين عل  هذا المعا  .  لقوه  وجيها يطبق فىي واقىع ولقد
ون الشىعر واألده ; عقليىة أو افسىية نمىا نىااوا يمخىذ م عىة أو اه  , ونلما  لقوا ماِ أدبىا أو فريضىة . ولىم يمخىذوه

 القصن واألسىاطير ف نيفىوا بىِ فىي حيىا هم اليوميىة .  نيفىوا بىِ فىي مشىاعرهم يمخذون وال  سلية و لهية نما نااوا

مىا عىداه ممىا  نىل وفي سلونهم واشىاطهم . وفىي بيىو هم ومعاشىهم . فنىان مىاهج حيىا هم الىذي طرحىوا , وضمائرهم
  يم يهم هذا القرنن .ورثوه , ومما عرفوه , ومما مارسوه قبل أن 

معاايهن والعمىل  يعرف نان الرجل ماا إذا  علم عشر نيات لم يجاوزهن ح   -رضي اهلل عاِ  -ابن مسعود  قال
  بهن .

ويثب ىِ  )وبىالحق اىزل(. .  األرن أازل اهلل هذا القرنن قائما عل  الحق  )وبالحق أازلاىاه(فازل ليقىر الحىق فىي ولقد
الحىق األصىيل الثابىت فىي اىاموس الوجىود ,  . . اه مامىِ . ومىن الحىق قوامىِ , وبىالحقفالحق ماد ِ والحىق غاي ىِ 

بىىِ , م لبسىا بهمىىا , والقىىرنن مىر بط باىىاموس الوجىىود نلىِ , يشىىير إليىىِ  قىىائمين والىذي خلىىق اهلل السىماوات واألرن
الىذي  الحىق اىذر بهىذاطرف ماِ . فالحق سداه ولحم ِ , والحق ماد ِ وغاي ِ . والرسول مبشىر وم وهو ويدل عليِ
  جاء بِ .

 
 
ِِ َأْو اَل ُ ْنِمُاىوْا ِإنَّ الَّىِذيَن ُأو ُىوْا اْلِعْلىَم ِمىن ُقىلْ  ِِ  نِمُاىوْا بِى دًا ) َقْبِلى وَن ِلَعْذقَىاِن ُسىجَّ  َوَيُقولُىونَ  (117ِإَذا ُيْ لَى  َعلَىْيِهْم َيِخىرُّ

ونَ  (118ُسْبَحاَن َربَِّاا ِإن َناَن َوْعىُد َربَِّاىا َلَمْفُعىواًل ) َِ  ( ُقىِل اْدُعىواْ 119ِلَعْذقَىاِن َيْبُنىوَن َوَيِزيىُدُهْم ُخُشىوعًا ) َوَيِخىرُّ َأِو  الل ى
ُِ اأَلْسىَماء ( 111َسىِبياًل ) َذِلىكَ  َواَل َ ْجهَىْر ِبَصىاَلِ َك َواَل ُ َخاِفىْت ِبهَىا َواْب َىِل َبىْينَ  اْلُحْسىَا  اْدُعوْا الرَّْحَمىَن َأي ًا مَّا َ ْدُعوْا َفلَى

ِِ الَِّذي َلْم َي َِّخْذ َوَلداً  ُِ َوِلي  مِّنَ  َوَلم َوُقِل اْلَحْمُد ِلل  ُِ َشِريك  ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُنن لَّ   (111َوَنبِّْرُه َ ْنِبيرًا ) الذُّلَّ  َيُنن لَّ



ن شاءوا نم إن يممر الرسول ] ن [ أن يجبِ القوم بهذا الحق , ويدع لهم أن يخ اروا طريقهم . وهاا اىوا بىالقرنن وا 
أمام أاظارهم اموذجا من  لقي الذين أو ىوا العلىم مىن  ويضع شاءوا لم ينماوا . وعليهم  بعة ما يخ ارون ألافسهم .

 وال لهىذا القىرنن , لعىل لهىم فيىِ قىدوة وأسىوة وهىم األميىون الىذين لىم ين ىوا علمىا المىنماين قبلىِ مىن اليهىود والاصىارى

  ن ابا 

سىجدا , ويقولون سىبحان  لعذقان ماوا . إن الذين أو وا العلم من قبلِ إذا ي ل  عليهم يخرونقل نماوا بِ أو ال  ن )
  خشوعا(. . ويزيدهم رباا إن نان وعد رباا لمفعوال ; ويخرون لعذقان يبنون

 فيخشىعون , و )يخىرون , القىرنن مشهد مو) يلمس الوجدان . مشهد الذين أو وا العلم من قبلِ , وهم يسىمعون وهو
يخىىرون لعذقىىان سىىجدا(ثم  اطىىق ألسىىا هم بمىىا ) ولنىىن لعذقىىان سىىجدا(إاهم ال ي مىىالنون أافسىىهم , فهىىم ال يسىىجدون

وعده  )سبحان رباا إن نان وعد رباا لمفعوال(. ويغلبهم ال مثر فىال  وصدق خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة اهلل
ال  الىذي ع  اطلىق معبىرة عىن ذلىك ال ىمثر الغىامر صوير ما يجيو في صىدورهم ماىِ , فىمذا الىدمو  في  نفي األلفاظ

  من خشوع . بِ  صوره األلفاظ  )ويخرون لعذقان يبنون(. . )ويزيدهم خشوعا(فوق ما اس قبلوه

فيضىِ ; العارفىة  السى قبال مشىهد مصىور لحالىة شىعورية غىامرة , يرسىم  ىمثير هىذا القىرنن فىي القلىوه الم ف حىة إاىِ
هىو مىا أازلىِ اهلل مىن الن ىاه قبىل القىرنن , فىالعلم  المقصود ت من العلم قبلِ . والعلمبطبيع ِ وقيم ِ بسبه ما أو ي

  . اهلل الحق هو ما جاء من عاد

   وجيِ للعبادة والدعاء والذنر 111 - 111الحدي عشر  الدرس

لقىرنن أوال ينماىوا بهىذا ا ينماوا المشهد الموحي للذين أ وا العلم من قبل يعرضِ السياق بعد  خيير القوم في أن هذا
وقىد نىىااوا بسىبه أوهىىامهم الجاهليىة يانىىرون  -األسىىماء  مىن , ثىم يعقىه عليىىِ ب ىرنهم يىىدعون الل ىِ بمىىا بمىا شىىاءوا

  فنلها اسمانه فما شاءوا ماها فليدعوه بها  -هذا االسم من أسماء الل ِ  ويس بعدون  سمية الل ِ بالرحمن ,

  ما  دعوا فلِ األسماء الحسا  .ادعو الل ِ أو ادعوا الرحمن . أي ا :قل

ن   هي إال سخافات الجاهلية وأوهام الوثاية ال ي ال  ثبت للمااقشة وال عليل . وا 

صىال ِ مىن اسى هزاء  بىِ ينمر الرسول ] ن [ أن ي وسط في صال ِ بين الجهر والخفىوت لمىا نىااوا يقىابلون نذلك
  والخفاء أليق بالوقوف في حضرة اهلل  الجهر سط بينوايذاء , أو من افور واب عاد ولعل األمر نذلك ألن ال و 

  وال  جهر بصال ك وال  خافت بها واب ل بين ذلك سبيال(. .)

إلى  الىولي والاصىير .  الحاجىة السورة نما بدأت بحمد اهلل و قرير وحدااي ِ بال ولد وال شريك , و ازيهىِ عىن و خ م
  عليِ , والذي بدأت ثم خ مت بِ  دارت ة الذيوهو العلي النبير . فيلخن هذا الخ ام محور السور 



  الذل . ونبره  نبيرا(. . من وقل الحمد هلل الذي لم ي خذ ولدا , ولم ينن لِ شريك في الملك . ولم ينن لِ ولي)

  النهف

  الموضوع قصة أصحاه النهف وحقائقها اإلع قادية 27 - 1األول   الوحدة

 
 
 


